
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   
 
 
 

U Z N E S E N I A 
 

 z 15. zasadnutia 
 Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja  

zo dňa 26. augusta 2019 
 

 
Číslo:   Obsah uznesenia: 
 
 
255.        k informatívnej správe o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK 
 
256.        k správe o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2019 
 
257.        k správe o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2019 
 
258.        k úprave rozpočtu PSK č. 5/PSK/2019 
 
259.        k informatívnej správe o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2019 
 
260.        k návrhu na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok  
               a k ich odpísaniu z účtovnej evidencie 
 
261.        k informácii o vysporiadaní výsledku hospodárenia spoločnosti  
               Prešovské zdravotníctvo, a. s., za rok 2018 
 
262.        k návrhu na menovanie riaditeľky Centra sociálnych služieb  
               Domov pod Tatrami, Družstevná 25/3, Batizovce 
 
263.        k návrhu VZN PSK č. ../2019, ktorým sa zrušuje SPŠ drevárska, Bardejovská 24, Prešov vrátane  
                  Elokovaného   pracoviska,  Močidľany 36,  Jarovnice  ako  súčasti  SPŠ  drevárskej,  Bardejovská  24,  
                  Prešov a Školská jedáleň, Bardejovská 24, Prešov ako súčasť SPŠ drevárskej, Bardejovská 24, Prešov 
 
264.        k návrhu VZN PSK č. ../2019, ktorým sa zrušuje SOŠ technická, Pionierska 361/4, Svidník 
 
265.        k návrhu VZN PSK č. ../2019, ktorým sa ruší Elokované pracovisko, Sládkovičova 510, Hranovnica  
                  ako súčasť SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok 
 
266.        k návrhu VZN PSK č. ../2019, ktorým sa mení VZN PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú 
                  úhradu  nákladov v školských  výchovno-vzdelávacích  zariadeniach, v  školských  účelových  zariadeniach  
                  a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v znení VZN PSK č. 31/2013 a VZN PSK č. 45/2015  
 
267.       k prerokovaniu petície „Proti vyradeniu Obchodnej akadémie, Volgogradská 3, Prešov  
              zo siete stredných škôl“ 
 
268.       k návrhu Územného plánu PSK 
 
269.       k návrhu VZN PSK č. ../2019, ktorým sa vydáva Záväzná časť Územného plánu PSK 
 
270.       k informatívnej správe o realizácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci  
              I. etapy iniciatívy Catching-up Regions v Prešovskom kraji 
 
271.       k návrhu vstupu PSK do záujmového združenia právnických osôb Košice IT Valley, z. p. o. 



272.        k návrhu na ukončenie členstva PSK v občianskom združení Východoslovenská investičná  
               agentúra (VIA) so sídlom v Košiciach 
 
273.        k predloženiu žiadosti o NFP na projekt s názvom „Smart Prešovský samosprávny kraj“  
               na základe výzvy Inteligentný a lepší samosprávny kraj vyhlásenej v rámci Operačného 
               programu Efektívna verejná správa 
 
274.        k  projektu „Obnova opevnených  miest“ (Recapture the Forest Cities) –  
               - schválenie a financovanie projektu 4. výzvy programu Interreg Europe 
 
275.        k implementácii  programu  Interreg  V-A  Poľsko – Slovensko  2014 – 2020 v rámci  
               Regionálneho kontaktného bodu PSK – schválenie a financovanie technickej pomoci 
 
276.        k    predfinancovaniu    a    spolufinancovaniu    mikroprojektov    kultúrnych   organizácií 
               v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
               Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 
 
277.        k predfinancovaniu a spolufinancovaniu projektu SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov 
               zapojenej  do  výzvy  Programu  cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 
               2014 - 2020  
 
278.        k predfinancovaniu a spolufinancovaniu mikroprojektu Gymnázia J. Francisciho- 
               Rimavského, Kláštorská 37, Levoča  zapojeného do výzvy Programu cezhraničnej 
               spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 
 
279.        k Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 – 
               schválenie projektových žiadostí  
 
280.        k Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 – 
               schválenie projektových žiadostí 
 
281.        k Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 – 
               schválenie projektových žiadostí 
 
282.        k  Integrovanému  regionálnemu  operačnému  programu  2014 – 2020,  Prioritná os:  1 –  
               Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, výzva IROP-PO1-SC11-2019-44 – schválenie 
               projektových žiadostí  
 
283.        k  Integrovanému  regionálnemu  operačnému  programu  2014 – 2020,  Prioritná os:  1 –  
               Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, výzva IROP-PO1-SC11-2019-44 – schválenie 
               projektových žiadostí 
 
284.        k návrhu na založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s. r. o., nezávislého organizátora 
               integrovaného  dopravného  systému  Košického a Prešovského  kraja  a  majetkovú  účasť  
               PSK v tejto spoločnosti  
 
285.        k výročnej správe ARR PSK za rok 2018 
 
286.        k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku  – kúpa 
 
287.        k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK –  
               - prípad hodný osobitného zreteľa 
 
288.        k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK –  
               - prípad hodný osobitného zreteľa 
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289.        k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK –  
               - prípad hodný osobitného zreteľa 
 
290.        k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK –  
               - prípad hodný osobitného zreteľa 
 
291.        k predloženiu žiadosti o NFP s názvom „Výstavba zariadenia na využitie aerotermálnej 
               energie s použitím tepelného čerpadla v inštitúcii DSS Dotyk Medzilaborce“ 
 
292.        k nájmu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa 
 
293.        k súhlasu nakladania akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s.,  
               s nepeňažným vkladom 
 
294.        k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou 
               a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže 
 
295.        k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK  č. 222/2015  zo dňa 25. 8. 2015 
               v znení uznesení Zastupiteľstva PSK č. 440/2016 zo dňa 12. 12. 2016 a  č. 543/2017 
               zo dňa 19. 6. 2017 
 
296.        k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 92/2014 zo dňa 26. 8. 2014  
               v znení uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 439/2016 zo dňa 12. 12. 2016   
 
297.        k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 578/2017 zo dňa 22. 8. 2017 
 
298.        k návrhu na neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného 
               majetku PSK  
 
299.        k návrhu na dofinancovanie  nadlimitných  výdavkov  v rámci  implementovaného 
               projektu „Poprad  - obchodná akadémia zníženie energetickej náročnosti budovy“ 
 
300.        k návrhu na dofinancovanie  nadlimitných  výdavkov  v rámci  implementovaného 
               projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“ 
 
301.        k návrhu na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného  
               projektu  „Zvýšenie  počtu  žiakov  Strednej  zdravotníckej  školy v Humennom  
               na praktickom vyučovaní“ 
 
302.        k návrhu na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného  
               projektu „Zvýšenie počtu žiakov SPŠ strojníckej na praktickom vyučovaní“ 
 
303.        k návrhu na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného  
               projektu „Prešov – SOŠ lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy“ 
 
304.        k schválenému poslaneckému návrhu poslanca Zastupiteľstva PSK PaedDr. Benka, MBA  
 
305.        k informatívnej správe o pripravovaných investičných zámeroch PSK 
 
306.        k návrhu na voľbu člena – neposlanca komisie sociálnych vecí a rodiny zriadenej 
               pri Zastupiteľstve PSK 
 
307.        k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 108/2018 zo dňa 22. 10. 2018 
 

 
 
 
 

- 3 - 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 255 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 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 30. augusta 2019 
 
 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.       Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 

                                                          
 
 
 
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 256 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k správe o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2019 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK za I. polrok 2019. 
 
 
 
 
V Prešove dňa 30. augusta 2019 
 
 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.       Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 
 
                                                          

                                                          
 
 
 

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 257 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k správe o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2019 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
správu o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2019. 
 
 
 
 
V Prešove dňa 30. augusta 2019 
 
 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.       Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 
                                                          

                                                          
 
 
 
 
 



 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 258 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k úprave rozpočtu PSK č. 5/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. 5/PSK/2019 nasledovne: 

A.1 Bežný rozpočet     

 Bežné príjmy o 0 € na 216 697 896 € 

 Bežné výdavky  o 0 € na 195 755 198 € 

 v tom:     
A.2 Kapitálový rozpočet     

 Kapitálové príjmy o 200 000 € na 1 651 481 € 

 Kapitálové výdavky  o 1 124 078 € na 68 614 130 € 

 v tom:      

 oblasť financovania: Úrad PSK          200 000 € 

 oblasť financovania: Doprava  324 154 € 

 oblasť financovania: Kultúrne služby  64 000 € 

 oblasť financovania: Vzdelávanie  331 767 € 

 oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie  204 157 € 

A.3 Rozpočet finančných operácií   

 Príjmové finančné operácie upraviť o      974 078 € na 48 427 371 €  

 Výdavkové finančné operácie upraviť o  50 000 € na 2 407 420 € 

 v tom vklad do základného imania spoločnosti IDS Východ, s.r.o.                                 50 000 € 

A.4 Rozpis kapitálových výdavkov     

 Podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia 



A.5 Presuny medzi investičnými akciami v rámci rozpočtu SÚC PSK 

 Podľa prílohy č. 2 tohto uznesenia. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 26. augusta 2019 
 
 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.       Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 
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Príloha č. 1 k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 258/2019 zo dňa 26. 8. 2019 
 

Rozpis kapitálových výdavkov  
 

Názov organizácie Názov investičnej akcie FK ZF Suma 

Oblasť financovania:  Úrad samosprávneho kraja          200 000 €  

Úrad PSK 
ZI PSK, mesto Svidník a SFZ - Futbalové ihrisko  
s umelým povrchom 

08. 41 -100 000 € 

 

Účelová dotácia podľa § 8 ods.4 zák. 583/2004 Z. z. 
pre mesto Svidník na futbalové ihrisko s umelým 
povrchom 

08. 41 100 000 € 

  

Účelová dotácia podľa § 8 ods. 4 zák. 583/2004 Z. z. 
pre mesto Bardejov - "I/77 Bardejov - rekonštrukcia 
križovatky ul. Štefánikova - ul. T. Ševčenku - ul. 
Mlynská" v záujme rozvoja územia v oblasti 
cestovného ruchu a ochrany pamiatkového fondu -  
lokality zapísanej do Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO (predĺženie termínu použitia dotácie) 

04.5. 41        200 000 €  

  Vytvorenie stredoškolského areálu v Kežmarku 09. RF -      489 000 €  

  
Rekonštrukcia Gymnázia, Strednej umeleckej školy 
a Hotelovej akadémie v Kežmarku - PD 

09. RF        489 000 €  

Oblasť financovania: Doprava     324 154 € 

SÚC PSK Posypové vozidlo s posypovou nadstavbou a radlicou 
9 ks - dofinancovanie 

04.5. RF 324 154 € 

Oblasť financovania: Kultúrne služby     64 000 € 

Okresná knižnica D. 
Gutgesela Bardejov 

Rekonštrukcia a modernizácia knižničných 
výpožičných priestorov 

08. RF 16 000 € 

Šarišská galéria Prešov 
Vybudovanie štruktúrovanej kabeláže a wifi siete  
v objektoch Šarišskej galérie  

08 RF 48 000 € 

Oblasť financovania: Vzdelávanie     331 767 € 

Gymnázium Poprad Suterén - sanačno - izolačné práce 09. RF 95 800 € 

Školský internát Poprad Sprevádzkovanie fotovoltiky 09. RF 3 000 € 

Gymnázium J. A. 
Raymana Prešov 

Rekonštrukcia vzduchotechniky a zdroja tepla 09. RF 37 090 € 

Gymnázium J. A. 
Raymana Prešov 

Malotraktor s vlečkou a príslušenstvom 09. RF 2 323 € 

SPŠ technická Bardejov Elektrický varný kotol 09. RF 3 240 € 

SPŠ elektrotechnická 
Prešov 

Viacúčelové ihrisko - dofinancovanie 09. RF 13 500 € 

Spojená škola Bardejov Záhradný traktor s príslušenstvom 09. RF 9 000 € 

Spojená škola Prešov 
Akademický balík na výučbu - Priemyselný robot LR 
MATE 200iD/4S 

09. RF 20 000 € 

SZŠ Prešov Rekonštrukcia elektroinštalácie - PD 09. RF 7 400 € 

SOŠ gastronómie a 
služieb Prešov 

Rekonštrukcia strechy telocvične - PD 09. RF 7 200 € 

SOŠ Garbiarska 1, 
Kežmarok 

Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie (ELI) 
budovy teoretického vyučovania na ul. MUDr. 
Alexandra 56 v Kežmarku - PD 

09. RF 7 500 € 



Spojená škola J 
Henischa Bardejov 

Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie - PD 09. RF 8 300 € 

Spojená škola Svidník Rekonštrukcia kotolne 09. RF 40 000 € 

Gymnázium 
duklianskych hrdinov 
Svidník 

Elektrická panvica 09. RF 3 300 € 

Gymnázium J.F. 
Rimavského Levoča 

Rekonštrukcia telocvične - PD 09. RF 25 000 € 

SOŠ pedagogická 
Prešov 

Výstavba multifunkčného ihriska - dofinancovanie 09. RF 9 865 € 

SOŠ lesnícka Prešov Rekonštrukcia elektroinštalácie - dofinancovanie 09. RF 9 249 € 

Obchodná akadémia 
Humenné 

Rekonštrukcia školského internátu a priestorov školy - 
PD 

09. RF 30 000 € 

Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie     204 157 € 

Centrum sociálnych 
služieb AMETYST 
Tovarné 

Rekonštrukcia fasády a interiérov objektu zariadenia 
podporovaného bývania - dofinancovanie 

10. RF 142 130 € 

Centrum sociálnych 
služieb Dúhový sen 
Kalinov 

Dodávka a montáž biologickej čistiarne odpadových 
vôd vrátane zhotovenia PD pre Zariadenie 
podporovaného bývania, Kalinov č. 58 

10. RF 11 436 € 

Zariadenie sociálnych 
služieb Jasoň Spišská 
Stará Ves 

Rozšírenie systému v pôvodných priestoroch 
Nemocničný opticko-akustický signálny systém 

10. RF 2 235 € 

Domov sociálnych 
služieb v Brezovičke 

Rekonštrukcia interiérových priestorov 10. RF 5 800 € 

DSS Jabloň Bezbariérový prístup - oceľová rampa 10. RF 10 000 € 

ZSS Egídius Bardejov Napojenie a otváranie okien na EPS 10. RF 14 125 € 

Spolufinancovanie dotácie z MPSVaR SR:       

DSS sv. Jána z Boha 
9 - miestne špeciálne osobné motorové vozidlo  
s hydraulickou zdvíhacou plošinou a kotviacim 
systémom pre invalidný vozík 1 ks 

10. RF 11 800 € 

ZSS Jasoň Notebook 1 ks 10. RF 184 € 

DSS v Giraltovciach 
MAXI TWIN COMPACT vakový zdvihák 1 ks 
MAXI TWIN vakový zdvihák 1 ks 

10. RF 2 309 € 

CSS Zátišie Stoličkový výťah 1 ks 10. RF 888 € 

CSS Domov pod 
Tatrami 

Sprchovacia hygienická stolička 2 ks sprchový vozík  
1 ks 

10. RF 1 045 € 

Senior dom Svida Hygienická zdvíhacia stolička 2 ks 10. RF 1 210 € 

CSS AMETYST Rekonštrukcia kúpeľne na bezbariérovú 10. RF 995 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2  k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 258/2019 zo dňa 26. 8. 2019 
 

Presuny medzi investičnými akciami v rámci rozpočtu SÚC PSK – bez zmeny na celkovú výšku rozpočtu 
 

Názov investičnej akcie / Zdroj 
financovania 

Pôvodná rozpočet IA (podľa ZF) Úprava rozpočtu (podľa ZF) Nový 
upravený 

rozpočet IA 111 41 RF 52 SPOLU 111 41 RF 52 

III/3458 Fulianka - spojka 50 000 €       50 000 € 25 000 €       75 000 € 

III/3577 Kolbovce - Soľník 98 000 €       98 000 € -27 979 €       70 021 € 

III/3073 Hozelec - prieťah 120 000 €       120 000 € 80 000 €       200 000 € 

III/3829 Baškovce - Černina 85 000 €       85 000 € 50 000 €       135 000 € 

III/3889 Snina - prieťah 110 000 €       110 000 € 11 389 €       121 389 € 

III/3145 Chmeľnica - spojka 70 000 €       70 000 € 6 612 €       76 612 € 

III/3869 Krásny Brod - Roškovce 230 000 €       230 000 € -42 256 €       187 744 € 

III/3212 Spišské Podhradie - Katúň 221 000 €       221 000 € -77 014 €       143 986 € 

III/3202 Ordzovany - križ. III/3216 
Bijacovce 

95 000 €       95 000 € -28 561 €       66 439 € 

III/3060 Tatranská Štrba - Štrba 55 000 €       55 000 € -19 218 €       35 782 € 

III/3070 Spišský Štiavnik - križ. 
III/3068 

45 000 €       45 000 € -15 908 €       29 092 € 

III/3446 Prešov - Tuhrina 90 000 €       90 000 € -2 656 €       87 344 € 

III/3420 Široké - Víťaz - hr. PSK-
KSK 

60 000 €       60 000 € -8 558 €       51 442 € 

III/3452 Gregorovce - Demjata 90 000 €       90 000 € -16 134 €       73 866 € 

III/3462 Ľubovec - Klenov 150 000 €       150 000 € -19 405 €       130 595 € 

III/3193 Lipany - Krivany 185 000 €       185 000 € -47 426 €       137 574 € 

III/3107 Toporec - Haligovce (SL) 377 000 €       377 000 € -77 175 €       299 825 € 

III/3582 Stropkov - Bokša 90 000 €       90 000 € -17 817 €       72 183 € 



III/3582 Prieťah - Baňa 195 000 €       195 000 € -51 380 €       143 620 € 

III/3583 Duplín - Potoky 115 000 €       115 000 € -31 013 €       83 987 € 

III/3537  Kapišová - Kružlová 214 000 €       214 000 € -45 087 €       168 913 € 

III/3543 Hunkovce - Korejovce 195 000 €       195 000 € -42 418 €       152 582 € 

III/3102 Veľká Lomnica - Stará 
Lesná (oblasť PP) 

300 000 €       300 000 € -43 071 €       256 929 € 

III//3146 Stará Ľubovňa - Jakubany 60 000 €       60 000 € 11 338 €       71 338 € 

III/3150 Plaveč - Andrejovka 30 000,00       30 000 € 10 547 €       40 547 € 

Rekonštrukcia kotolne a opatrenia 
na zníženie energetickej náročnosti 
objektu SÚC PSK, oblasť Humenné 

      100 000 € 100 000 €       86 000 € 186 000 € 

Výmena otvorových konštrukcií, 
zateplenie pôjdu  -   str. Stropkov 

      38 500 € 38 500 €       -18 318 € 20 182 € 

Výstavba mosta č. 3584-001 pred 
obcou Krušinec 

      970 000 € 970 000 €       -541 212 € 428 788 € 

III/3830 Jankovce - spojka       121 781 € 121 781 €       -5 000 € 116 781 € 

Rekonštrukcia a rozšírenie cesty  č. 
III/3189 Lipany - Lúčka 

      390 336 € 390 336 €       -34 133 € 356 203 € 

Rekonštrukcia mosta 3128-004 
Litmanová, vrátane PD 

      240 097 € 240 097 €       -37 390 € 202 707 € 

III/3498 Hervartov - obec     103 956 € 10 000 € 113 956 €       10 000 € 123 956 € 

III/3219 Dúbrava - Harakovce       21 940 € 21 940 €       -4 947 € 16 993 € 

III/3515 Hažlín - Ortuťová         0 €       100 000 € 100 000 € 

Rekonštrukcia priepustu č. 013 na 
ceste III/3074 za obcou Spišské 
Bystré 

        0 €       80 000 € 80 000 € 

II/538 Tatr. Štrba - Štrbské Pleso         0 €       215 000 € 215 000 € 

III/3581 Šandal - okr. hranica SP/SK         0 €       150 000 € 150 000 € 

III/3179 Rekonštrukcia križ. Veľký 
Šariš III/3179  s MK - pod hradom, 
vrátane PD 

    5 000 €   5 000 €     -5 000 €   0 € 



III/3179 Rekonštrukcia križ. Veľký 
Šariš III/3179  s MK - pod hradom, 
odkúpenie PD 

        0 €     1 €   1 € 

Svetelná signalizačná križovatka 
ciest III/3179 Veľký Šariš - III/3451 
Kanaš s cestou I/68 

        0 €     4 999 €   4 999 € 

II/545 Janovce - Kľušov - 
odvodnenie cestného telesa 

    75 000 €   75 000 €     135 000 €   210 000 € 

II/545 Kapušany - Fulianka     100 000 €   100 000 €     110 000 €   210 000 € 

II/575 Malá Poľana - Medzilaborce     65 000 €   65 000 €     145 000 €   210 000 € 

II/534 Poprad - Starý Smokovec     50 000 €   50 000 €     160 000 €   210 000 € 

III/3517 Bardejovská Nová Ves - 
Andrejová 

    180 000 €   180 000 € 25 872 €     0 € 205 872 € 

III/3193 Brezovica - prieťah obce     100 000 €   100 000 € 9 118 €     0 € 109 118 € 

III/3460 Ruské Pekľany - hranica s 
KSK   

  160 000 €   160 000 € 46 000 €     0 € 206 000 € 

III/3491 Hertník - križovatka     80 000 €   80 000 €     -80 000 €   0 € 

Rekonštrukcia cesty III/3493 
Janovce - križ. ciest III/3493 a 3491   

  255 000 €   255 000 € 95 000 €     0 € 350 000 € 

III/3820 Nižná Sitnica - Vyšná 
Sitnica   

  70 000 €   70 000 € 25 000 €     0 € 95 000 € 

Rekonštrukcia mosta 542-001 na 
ceste II/542 Spišská Belá   

  300 000 €   300 000 € 20 000 €     0 € 320 000 € 

III/3862 Gruzovce - Slovenská 
Volová   

  200 000 €   200 000 €     -88 547 € 
  111 453 € 

III/3887 Hostovice - Osadné     120 000 €   120 000 €     -33 386 €   86 614 € 

III/3890 Parihuzovce - spojka     90 000 €   90 000 €     -21 499 €   68 501 € 

Odstránenie bodových závad na 
ceste III/3491 - rekonštrukcia mosta 
3491-011 za obcou Fričkovce, 
vrátane PD   

  260 000 €   260 000 € 27 054 €     0 € 287 054 € 

Stabilizácia cesty III/3110 Malá 
Franková   

  200 000 €   200 000 € 34 000 €     0 € 234 000 € 

Zosuv na ceste III/3635 Detrík - M. 
Domaša   

  62 182 €   62 182 €     -6 917 € 
  55 265 € 



III/3080 Nová Lesná - prieťah     100 000 €   100 000 €     -36 816 €   63 184 € 

II/558 Starina - Pod Velínom     197 761 €   197 761 €     -28 790 €   168 971 € 

Odstránenie havarijného stavu 
zosuvu cesty III/3865 na úseku 
medzi obcami Čabiny a Sukov, 
vrátane vypracovania PD   

  351 320 €   351 320 € 10 091 €     0 € 361 411 € 

III/3830 Jankovce - spojka     100 000 €   100 000 € 20 000 €     0 € 120 000 € 

III/3064 Batizovce - Gerlachov     100 000 €   100 000 €     -32 642 €   67 358 € 

III/3535 Kožany - spojka     180 000 €   180 000 € 31 367 €     0 € 211 367 € 

Rekonštrukcia cesty II/554 Poša - N. 
Hrušov   

  86 315 €   86 315 €     -5 000 € 
  81 315 € 

Stavebno-bezpečnostné opatrenia na 
ceste II/533 - Levočské Lúky   

  16 472 €   16 472 €     -2 282 € 
  

14 190 € 

III/3462 Ľubovec – Klenov     100 000 €   100 000 €     -24 391 €   75 609 € 

III/3128 Stará Ľubovňa - Litmanová     70 000 €   70 000 € 8 688 €     0 € 78 688 € 

III/2343 stav.- bezp. opatrenia 
Lučivná   

  48 000 €   48 000 € 32 000 €     0 € 80 000 € 

III/3464 Bajerov – Kvačany     30 000 €   30 000 €     -12 260 €   17 740 € 

III/3420 Široké - Víťaz - hr. PSK-
KSK   

  60 000 €   60 000 €     -7 876 € 
  52 124 € 

III/3824 Lieskovec - prieťah     100 000 €   100 000 €     -34 181 €   65 819 € 

PD na realizáciu stavby 
"Rekonštrukcia cesty III/3862 - 
Radvaň nad Lab. - Oľka"   

  40 000 €   40 000 €     -25 000 € 
  

15 000 € 

II/534 Poprad križ. I/18 D1 Poprad, 
Vysoké Tatry   

  45 429 €   45 429 €     -13 759 € 
  

31 670 € 

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

  900 000 €   900 000 €     -72 197 € 
  

827 803 € 

III/3499 Kríže – Kružlov     115 000 €   115 000 €     -29 923 €   85 077 € 

III/3464 Bajerov - Kvačany     100 000 €   100 000 €     -30 365 €   69 635 € 



Križovatky ciest III/3491 a III/3493 
a MK v obci Hertník   

15 000 €     15 000 €   -15 000 €   
  

0 € 

III/3077 Lendak-prieťah   20 000 € 100 000 €   120 000 €   -2 169 €     117 831 € 

Eliminácia bezpečnostných rizík na 
ceste II/537, PD   

30 000 €     30 000 €   17 169 € 35 831 € 
  

83 000 € 

Odstránenie havarijných a 
nevyhovujúcich stavov ciest II. a III. 
triedy, PD   

50 000 €     50 000 € 34 000 €     0 € 84 000 € 

Nákladné motorové vozidlo - valník 
do 7,5 t s hydraulickou rukou  

    70 000 €   70 000 €     6 788 €   76 788 € 

Kanálový zdvihák     15 000 €   15 000 €     -6 788 €   8 212 € 

Nadstavba TURBO     75 000 €   75 000 €     -75 000 €   0 € 

Univerzálna vysprávková nadstavba 
pre realizáciu opráv ciest tryskovou 
metódou 

        0 €     75 000 €   75 000 € 

Rekonštrukcia mosta č. 3431-005 
Fintice, PD 

  10 000 €     10 000 €   -10 000 €     0 € 

Rekonštrukcia mosta č. 3431-002 
Fintice, PD 

        0 €   10 000 €     10 000 € 

SPOLU podľa zdrojov 3 330 000 € 125 000 € 5 476 435 € 1 892 654 € 10 824 089 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 824 089 € 

 
 
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 259 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k informatívnej správe o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 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 
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
správu o plnení rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja k 30. 6. 2019. 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 30. augusta 2019 
 
 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.       Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 
                                                          
 
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 260 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k návrhu na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a k ich 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 v nadväznosti na § 16 písm. o) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
PSK v platnom znení 
 
s c h v a ľ u j e 
 
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie 
Úradu PSK voči: 
 
Anne Puškašovej a manželovi Štefan Puškášovi v celkovej čiastke 3 747 eur.  
 
 
 
V Prešove dňa 30. augusta 2019 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.       Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 
                                                          
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 261 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k informácii o vysporiadaní výsledku hospodárenia spoločnosti  
Prešovské zdravotníctvo, a. s., za rok 2018 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
b e r i e   na   v e do mi e   
 
hospodársky výsledok spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., Nemocničná 7, 
066 01 Humenné, IČO: 46758054, za rok 2018 vo výške 126 434,40 eur a jeho 
vysporiadanie tak, že dosiahnutý zisk vo výške 126 434,40 eur bude použitý na 
krytie strát z minulých rokov a bude preúčtovaný na účet 429.  
 
 
 
 
V Prešove dňa 30. augusta 2019 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.       Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 
                                                          
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 262 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k návrhu na menovanie riaditeľky Centra sociálnych služieb  
Domov pod Tatrami, Družstevná 25/3, Batizovce 
________________________________________________________________ 
 
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 (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
 
m e n u j e    

do funkcie riaditeľky Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Družstevná 
25/3, Batizovce 

PhDr. Katarínu Bolisegovú od 1. septembra 2019.  

  
 
V Prešove dňa 26. augusta 2019 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.       Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 
                                                          
 
 
 
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 263 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k  návrhu  VZN PSK č. ../2019, ktorým sa zrušuje SPŠ drevárska,  Bardejovská 24,  
Prešov vrátane Elokovaného pracoviska, Močidľany 36, Jarovnice ako súčasti SPŠ 
drevárskej, Bardejovská  24,  Prešov  a  Školská  jedáleň,  Bardejovská  24,  Prešov   
ako súčasť SPŠ drevárskej, Bardejovská 24, Prešov 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2) písm. 
a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  

 
s c h v aľu j e  
 
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 73/2019, ktorým sa 
zrušuje Stredná priemyselná škola drevárska, Bardejovská 24, Prešov vrátane Elokovaného 
pracoviska, Močidľany 36, Jarovnice ako súčasti Strednej priemyselnej školy drevárskej, 
Bardejovská 24, Prešov a Školská jedáleň, Bardejovská 24, Prešov ako súčasť Strednej 
priemyselnej školy drevárskej, Bardejovská 24, Prešov k 31. augustu 2019. 
 

  
  
V Prešove dňa 26. augusta 2019 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.       Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 
                                                          
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 264 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k  návrhu  VZN PSK č. ../2019, ktorým sa zrušuje SOŠ technická, 
Pionierska 361/4, Svidník 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 
ods. (2) písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle 
zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

s chv aľu je  
 
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 74/2019, 
ktorým sa zrušuje Stredná odborná škola technická, Pionierska 361/4, Svidník 
k 31. augustu 2019. 
 
 

V Prešove dňa 26. augusta 2019 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.       Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 
                                                          
 
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 265 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k  návrhu  VZN PSK č. ../2019, ktorým sa ruší Elokované pracovisko, 
Sládkovičova 510, Hranovnica ako súčasť SOŠ agropotravinárskej 
a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 
ods. (2) písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle 
zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

s chv aľu je  
 
Všeobecne záväzné  nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 
75/2019, ktorým sa ruší Elokované pracovisko, Sládkovičova 510, Hranovnica 
ako súčasť Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej, Kušnierska 
brána 349/2, Kežmarok k 31. augustu 2019. 
 
 
 
V Prešove dňa 26. augusta 2019 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.       Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 
                                                          



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 266 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k  návrhu  VZN PSK č. ../2019, ktorým sa mení VZN PSK č. 27/2012 o výške 
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-
vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške 
úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v znení VZN PSK č. 31/2013 
a VZN PSK č. 45/2015  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2) písm. 
a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

  

s c h v aľu j e  
 
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 76/2019, ktorým sa 
mení Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových 
zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v znení VZN PSK č. 
31/2013 zo dňa 12. 2. 2013 a VZN PSK č. 45/2015 zo dňa 10. 2. 2015. 

 

VZN PSK č. 27/2012 sa mení takto: 

- v  Článku IV. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
v školskej jedálni ods. 1. znie takto: 

1.  Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj, poskytuje 
stravovanie žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza povinná osoba vo výške 
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 
odporúčané výživové dávky. Príspevok, ktorý uhrádza povinná osoba vo výške nákladov 
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov (ďalej len „kategória“), Prešovský 
samosprávny kraj v zmysle § 140 ods. (10) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje takto: 

a) v školskom internáte stravníci od 15 do 18/19 rokov: 

RAŇAJKY:   od 0,65 do 0,73 EUR, 

DESIATA:        od 0,54 do 0,60 EUR, 

OBED:  od 1,26 do 1,41 EUR, 



     OLOVRANT:   od 0,36 do 0,40 EUR, 

VEČERA:   od 0,79 do 0,89 EUR. 

b) OBED: 

- v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 1,08 do 1,21 EUR, 

- v základnej škole/strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 1,16 do 1,30 EUR, 

- v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,26 do 1,41 EUR. 

c) v školskom internáte stravníci od 15 do 18/19 rokov – diétne stravovanie a stravovanie 
športovcov podľa vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania 
v platnom znení: 

RAŇAJKY:   od 0,78 do 0,87 EUR, 

DESIATA:        od 0,65 do 0,73 EUR, 

OBED:  od 1,51 do 1,69 EUR, 

     OLOVRANT:   od 0,43 do 0,48 EUR, 

VEČERA:   od 0,95 do 1,06 EUR. 

d) OBED – diétne stravovanie a stravovanie športovcov podľa vyhlášky MŠ SR č. 
330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v platnom znení: 

- v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 1,30 do 1,46 EUR, 

- v základnej škole/strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 1,39 do 1,56 EUR, 

- v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,51 do 1,69 EUR. 

 

- v  Článku VI. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
vo výdajnej školskej jedálni ods. 1. znie takto: 

1. Výdajná školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj, poskytuje 
stravovanie žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza povinná osoba vo výške 
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 
odporúčané výživové dávky. Príspevok, ktorý uhrádza povinná osoba vo výške nákladov 
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov (ďalej len „kategória“), Prešovský 
samosprávny kraj v zmysle § 141 ods. (6) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje takto: 

a) v školskom internáte stravníci od 15 do 18/19 rokov: 

RAŇAJKY:   od 0,65 do 0,73 EUR, 

DESIATA:        od 0,54 do 0,60 EUR, 

OBED:  od 1,26 do 1,41 EUR, 

     OLOVRANT:   od 0,36 do 0,40 EUR, 

VEČERA:   od 0,79 do 0,89 EUR. 

b) OBED: 

− v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 1,08 do 1,21 EUR, 

− v základnej škole/strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 1,16 do 1,30 EUR, 

− v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,26 do 1,41 EUR. 

c) v školskom internáte stravníci od 15 do 18/19 rokov – diétne stravovanie a stravovanie 
športovcov podľa vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania 
v platnom znení: 
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RAŇAJKY:   od 0,78 do 0,87 EUR, 

DESIATA:        od 0,65 do 0,73 EUR, 

OBED:  od 1,51 do 1,69 EUR, 

     OLOVRANT:   od 0,43 do 0,48 EUR, 

VEČERA:   od 0,95 do 1,06 EUR. 

d) OBED – diétne stravovanie a stravovanie športovcov podľa vyhlášky MŠ SR č. 
330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v platnom znení: 

− v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 1,30 do 1,46 EUR, 

− v základnej škole/strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 1,39 do 1,56 EUR, 

− v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,51 do 1,69 EUR. 

 

II. 

- Článok IX. Záverečné ustanovenie znie takto: 

1. VZN PSK č. 27/2012 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 17. apríla 2012 uznesením č. 
312/2012 nadobúda účinnosť, z dôvodu naliehavého verejného záujmu, dňom 1. mája 2012. 

2. VZN PSK č. 31/2013 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 12. februára 2013 uznesením   č. 
461/2013 nadobúda účinnosť, z dôvodu naliehavého verejného záujmu, dňom vyhlásenia t. 
j. 12. februára 2013. 

3. VZN PSK č. 45/2015 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 10. februára 2015 uznesením   č. 
158/2015 nadobúda platnosť dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli a účinnosť nadobúda 
15. dňom od vyvesenia. 

4. VZN PSK č. 76/2019 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 26. augusta 2019 uznesením č. 
266/2019 nadobúda účinnosť, z dôvodu naliehavého verejného záujmu, dňom 1. septembra 
2019. 

 
 
 
V Prešove dňa 26. augusta 2019 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.       Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 267 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k prerokovaniu petície „Proti vyradeniu Obchodnej akadémie, 
Volgogradská 3, Prešov zo siete stredných škôl“ 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2) písm. 
a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5d ods. (3) zákona č. 
85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 

 

p r e r o k o v a l o  

petíciu „Proti vyradeniu Obchodnej akadémie, Volgogradská 3, Prešov zo siete stredných škôl“. 

 

Znenie petície:  

„Rodičovská rada je proti návrhu PSK o vyradení Obchodnej akadémie, Prešov zo siete 
stredných škôl, sme za jej zachovanie, za zachovanie názvu obchodná akadémia a ponechanie 
v terajších priestoroch. Sme proti spojeniu so SOŠ podnikania, alebo vytvoreniu len tzv. odboru 
na inej SOŠ. Upozorňujeme, že ako tretie najväčšie mesto na Slovensku a krajské mesto, si 
obchodnú akadémiu zaslúžime.“  

 

V Prešove dňa 30. augusta 2019 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.       Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 
                                                          
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 268 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja  
________________________________________________________________ 
 

      Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. c) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, § 3 písm. f) bodu 4 zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a § 26 ods. 2 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov 

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

A.1.  stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 
25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov zaslaný listom č. 24739/2019/SV/65885 zo dňa 22. augusta 
2019 k návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja 

  
A.2.  správu o obstaraní a prerokovaní Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja 
 
B.     s c h v a ľ u j e 
 
B.1.  Územný plán Prešovského samosprávneho kraja 
  
B.2.  vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Územného 

plánu Prešovského samosprávneho kraja. 
 
 
V Prešove dňa 30. augusta 2019 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.       Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 269 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k návrhu VZN PSK č. ../2019, ktorým sa vydáva Záväzná časť Územného plánu 
Prešovského samosprávneho kraja 
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. c) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, § 3 písm. f) bodu 4 zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a § 27 ods. 2 a § 31 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov  

A.     s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 77/2019, ktorým sa   
vydáva Záväzná časť Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja  

B.      ž i a d a      predsedu PSK 
 
B.1.  zabezpečiť vydanie Záväznej časti Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja 

všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja 
 
B 2.   zabezpečiť zrušenie Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 

v znení jeho neskorších zmien a doplnkov dňom účinnosti všeobecne záväzného 
nariadenia Prešovského samosprávneho kraja, ktorým sa vydá Záväzná časť Územného 
plánu Prešovského samosprávneho kraja 

  
B.3. zabezpečiť uloženie schváleného čistopisu Územného plánu Prešovského samosprávneho 

kraja na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Okresnom úrade Prešov, 
odbore výstavby a bytovej politiky a zaslať registračný list spolu s kópiou uznesenia o 
schválení Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja Ministerstvu dopravy a 
výstavby Slovenskej republiky. 

 
         Termín: 31. október 2019  
 

V Prešove dňa 30. augusta 2019 
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 

 
Katarína Očkaiová v. r.        Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                            MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 270 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k informatívnej správe o realizácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť 
PSK v rámci  I. etapy  iniciatívy  Catching-up  Regions  v Prešovskom  kraji 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 
2 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 realizácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť 
Prešovského samosprávneho kraja v rámci I. etapy iniciatívy Catching-up 
Regions v Prešovskom kraji.  
 
 
V Prešove dňa 30. augusta 2019 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 
                                                          
 
 
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 271 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k návrhu vstupu PSK do záujmového združenia právnických osôb Košice IT 
Valley, z. p. o. 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 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. vstup Prešovského samosprávneho kraja do záujmového združenia právnických osôb  
        Košice IT Valley, z. p. o., formou pridelenia štatútu riadneho člena 
 
A.2. základný členský poplatok pre kalendárny rok vo výške 500 eur 
 
B. p o v e r u j e 
 

predsedu Prešovského samosprávneho kraja požiadať v zmysle Stanov záujmového 
združenia právnických osôb Košice IT Valley, z. p. o., o pridelenie štatútu riadneho člena 

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

Stanovy záujmového združenia právnických osôb Košice IT Valley, z. p. o.  

 

V Prešove dňa 30. augusta 2019 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.       Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r.  
                                                          



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 272 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k návrhu na ukončenie členstva PSK v občianskom združení 
Východoslovenská investičná agentúra (VIA) so sídlom v Košiciach 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 
2 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 
  

vystúpenie Prešovského samosprávneho kraja z občianskeho združenia 
Východoslovenská investičná agentúra Košice 
 

B/  p o v e r u j e  
 

predsedu Prešovského samosprávneho kraja doručením oznámenia člena 
o vystúpení z agentúry jej predstavenstvu.  

 
 
V Prešove dňa 30. augusta 2019 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.       Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 
                                                          
 
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 273 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k predloženiu žiadosti o NFP na projekt s názvom „Smart Prešovský samosprávny kraj“ 
na    základe    výzvy     Inteligentný   a   lepší   samosprávny   kraj   vyhlásenej  v   rámci 
Operačného programu  Efektívna verejná správa 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 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. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Smart 

Prešovský samosprávny kraj“ na základe výzvy Inteligentný a lepší samosprávny kraj 
vyhlásenej v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, kód výzvy OP EVS 
DOP-PO1-SC1.1-2019-1, s maximálnou žiadanou výškou oprávnených výdavkov 
3 500 000 eur 

B. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného 
finančného príspevku;  

C. spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo 
predstavuje maximálne 175 000 eur pre roky 2020 - 2022 

D. predfinancovanie uvedeného projektu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja po 
schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, maximálne do výšky 3 500 000 eur pre 
roky 2020 – 2022. 

 
V Prešove dňa 30. augusta 2019 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.       Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 274 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k projektu „Obnova opevnených miest“ (Recapture the Forest Cities) – schválenie 
a financovanie projektu 4. výzvy programu Interreg Europe 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
A. b e r i e   n a    v e d o m i e 
 

informatívnu správu k schválenému projektu „Recapture the Fortress Cities“ (Obnova 
opevnených miest) v rámci 4. výzvy programu Interreg Europe  

 
B. s c h v a ľ u j e  

 
B.1.   účasť PSK v projekte „Recapture the Fortress Cities“ (Obnova opevnených miest) 
            v rámci 4. výzvy programu Interreg Europe 

 
B.2.      systém riadenia a financovania projektu, a to: 

 
• predfinancovanie výdavkov do obdobia certifikácie/refundácie výdavkov 

• spolufinancovanie projektu „Recapture the Fortress Cities“ (Obnova 
opevnených  miest) v rámci 4. výzvy programu Interreg Europe vo výške 15 % 
z celkových oprávnených nákladov na projekt v sume do výšky 20 291,25 eur - 
BV. 

 

V Prešove dňa 30. augusta 2019 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.       Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 275 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k implementácii programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 v rámci 
Regionálneho kontaktného bodu PSK – schválenie a financovanie technickej pomoci 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
A. b e r i e   n a    v e d o m i e 
 

 A.1. informatívnu  správu  o činnosti  Regionálneho  kontaktného  bodu Prešovského 
    samosprávneho kraja  v rámci  implementácie programu  Interreg V-A  Poľsko - 
    Slovensko 2014 – 2020 
 
 A.2. vyhodnotenie implementácie programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020 
 
B. s c h v a ľ u j e  

 
B.1.    systém riadenia a financovania projektu, a to: 

 
• predfinancovanie výdavkov do obdobia certifikácie/refundácie výdavkov 
• spolufinancovanie technickej pomoci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg 

V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 tzv. Regionálneho kontaktného bodu 
Prešovského samosprávneho kraja vo výške 5 % z celkových oprávnených 
nákladov na projekt v sume 3 637,81 eur - BV. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

 
U Z N E S E N I E   č. 276 / 2019 

 
z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 26. augusta 2019 
 

k    predfinancovaniu    a   spolufinancovaniu   mikroprojektov   kultúrnych 
organizácií v zriaďovateľskej  pôsobnosti  PSK  z prostriedkov Európskeho 
fondu  regionálneho  rozvoja  Programu  cezhraničnej  spolupráce  Interreg  
V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
  
s c h v a ľ u j e 
  
predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektov kultúrnych organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 
- 2020. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

 
U Z N E S E N I E   č. 277 / 2019 

 
z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 26. augusta 2019 
 

k  predfinancovaniu a spolufinancovaniu projektu SOŠ podnikania, 
Masarykova 24, Prešov  zapojenej 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  
 
A.    s c h v a ľ u j e 

 

A.1 predfinancovanie projektu Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov   
s názvom „Odborné vzdelávanie – šanca pre rozvoj poľsko-slovenského pohraničia“ 
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, čo predstavuje sumu 91 316,67 eur (z toho: bežné výdavky vo výške 
88 616,67 eur a kapitálové výdavky vo výške 2 700 eur) 

 

A.2 spolufinancovanie projektu uvedeného v bode A.1 vo výške 2,5 % z celkových   
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 2 403,07 eur (bežné výdavky) 

 

A.3 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

 
U Z N E S E N I E   č. 278 / 2019 

 
z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 26. augusta 2019 
 

k  predfinancovaniu a spolufinancovaniu mikroprojektu Gymnázia J. 
Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča zapojeného 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  
 
A.    s c h v a ľ u j e 

 

A.1 predfinancovanie mikroprojektu Gymnázia J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, 
Levoča s názvom „Get 2 IT“ 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, čo predstavuje sumu 41 694,41 eur 
(bežné výdavky). 

 

A.2 spolufinancovanie mikroprojektu uvedeného v bode A.1 vo výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 2 194,45 eur (bežné výdavky) 

 
A.3  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 279 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 – 
schválenie projektových žiadostí    
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

A.    s c h v a ľ u j e 

A.1 predloženie  žiadosti  o poskytnutie  finančného príspevku za účelom  realizácie  projektu  
        „Zlepšenie  cezhraničnej  dopravy  medzi Malopoľským vojvodstvom a Prešovským 
        samosprávnym krajom“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 3 994 000 eur  
        ktorého  ciele  sú  v  súlade s  platným  Územným  plánom  PSK  a  platným  Programom 
        hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 
 
A.2  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
 
A.3  zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né  spolufinancovanie realizovaného  
        projektu vo výške max. 88 000 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
        výdavkov projektu a poskytnutého  finančného príspevku  v súlade s podmienkami 
        poskytnutia pomoci 
 
A.4  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
 
A.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 
 
A.6  dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK na pokrytie celkového rozpočtového nákladu 
        projektu z dôvodu  nedostatočnej  alokácie  výzvy  Programu cezhraničnej spolupráce  
        Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vo výške max. 2 234 000 eur. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 280 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 – 
schválenie projektových žiadostí   
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 

A.    s c h v a ľ u j e 

A.1 predloženie  žiadosti  o poskytnutie  finančného príspevku za účelom  realizácie  projektu  
        „Modernizácia   cestného   spojenia   Pieninských   národných   parkov  –  3.  etapa“ 
        s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 1 950 000 eur, ktorého ciele sú v súlade   
        s platným  Územným  plánom  PSK  a  platným Programom hospodárskeho a sociálneho 
        rozvoja PSK 
 
A.2  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
 
A.3  zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né  spolufinancovanie realizovaného  
        projektu vo výške max. 41 000 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
        výdavkov projektu a poskytnutého  finančného príspevku  v súlade s podmienkami 
        poskytnutia pomoci 
 
A.4  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
 
A.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 
 
A.6  dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK na pokrytie celkového rozpočtového nákladu 
        projektu z dôvodu  nedostatočnej  alokácie  výzvy  Programu cezhraničnej spolupráce  
        Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vo výške max. 1 130 000 eur. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 281 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k  Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 – 
schválenie projektových žiadostí   
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 

A.    s c h v a ľ u j e 

A.1 predloženie  žiadosti  o poskytnutie  finančného príspevku za účelom  realizácie  projektu 
        „Rekonštrukcia   dopravného   spojenia   v  okresoch   Svidník,  Stropkov  a   Jaslo“  
        s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 3 846 000 eur, ktorého ciele sú v súlade   
        s platným  Územným  plánom  PSK  a  platným Programom hospodárskeho a sociálneho 
        rozvoja PSK 
 
A.2  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
 
A.3  zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né  spolufinancovanie  realizovaného  
        projektu vo výške max. 117 500 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
        výdavkov  projektu  a poskytnutého  finančného príspevku  v súlade s podmienkami 
        poskytnutia pomoci 
 
A.4  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
 
A.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 
 
A.6  dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK na pokrytie celkového rozpočtového nákladu 
        projektu z dôvodu  nedostatočnej  alokácie  výzvy  Programu cezhraničnej spolupráce  
        Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vo výške max. 1 496 000 eur. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 282 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 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 
 
A.   s c h v a ľ u j e 
  
A.1 predloženie   žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok  za   účelom  realizácie  projektu 
       „Modernizácia   cesty   II/534   Poprad – Starý Smokovec – 1. etapa“ s predpokladaným 
       rozpočtovým   nákladom   max.  5 300 000  eur,   ktorého   ciele  sú  v  súlade  s  platným  
       Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 
 
A.2 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
 
A.3 zabezpečenie  finančných  prostriedkov na 5 %-né  spolufinancovanie  realizovaného  
       projektu vo výške max. 265 000 eur, čo predstavuje rozdiel  celkových oprávnených 
       výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
 
A.4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
 
A.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. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 283 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 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 
 
A.   s c h v a ľ u j e 
  
A.1 predloženie   žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok  za   účelom  realizácie  projektu 
       „Modernizácia   cesty   II/536   Spišský   Štvrtok  –  Kežmarok,   zlepšenie  dopravnej 
       mobility v okresoch  Kežmarok  a Levoča“ s  predpokladaným  rozpočtovým  nákladom 
       max.  2 500 000 eur, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným  
       Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 
 
A.2 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
 
A.3 zabezpečenie  finančných  prostriedkov na 5 %-né  spolufinancovanie  realizovaného  
       projektu vo výške max. 125 000 eur, čo predstavuje rozdiel  celkových oprávnených 
       výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
 
A.4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
 
A.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. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

 
U Z N E S E N I E   č. 284 / 2019 

 
z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 26. augusta 2019 
 

k   návrhu   na  založenie  obchodnej  spoločnosti  IDS  Východ,  s.  r.  o., 
nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického 
a Prešovského kraja a majetkovú účasť PSK v tejto spoločnosti 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
  
A. s c h v a ľ u j e  

 
1. založenie spoločnosti IDS Východ, s. r. o., nezávislého organizátora integrovaného 

dopravného systému Košického a Prešovského kraja, ktorej spoločníkmi sú Prešovský 
samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj 
 

2. predmet činnosti spoločnosti IDS Východ, s. r. o., nezávislého organizátora integrovaného 
dopravného systému Košického a Prešovského kraja: 
a) sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 
b) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 
c) počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 
d) administratívne služby 
e) reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 
f) kúpu tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným  

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 
g) prenájom hnuteľných vecí 
h) informačnú činnosť 
i) skladovanie a pomocné činnosti v doprave 

 
3. peňažný vklad Prešovského samosprávneho kraja do základného imania spoločnosti IDS 

Východ, s. r. o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického 
a Prešovského kraja, vo výške 50 000 eur (slovom päťdesiattisíc eur), teda 50 % základného 
imania spoločnosti IDS Východ, s. r. o., čo predstavuje 50 %-ný majetkový podiel 
v spoločnosti IDS Východ, s. r. o. 
 

4. zriadenie dozornej rady v spoločnosti IDS Východ, s. r. o., nezávislom organizátorovi 
integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja 

 
5. v spoločnosti IDS Východ, s. r. o., nezávislom organizátorovi integrovaného dopravného 

systému Košického a Prešovského kraja, dvoch členov dozornej rady za Prešovský 
samosprávny kraj, a to: 

 



- RNDr. Zuzanu Bednárovú, PhD. 
- Ing. Petra Sokola 

6. menovanie za konateľa spoločnosti: 
 

- Ing. Milana Škorupu, PhD. 
 
 
B/  ž i a d a 
 
predsedu Prešovského samosprávneho kraja zabezpečiť v spolupráci s predsedom Košického 
samosprávneho kraja právne úkony súvisiace so založením spoločnosti IDS Východ, s. r. o., 
nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 285 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k výročnej správe Agentúry regionálneho rozvoja PSK za rok 2018   
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
výročnú správu Agentúry regionálneho rozvoja PSK za rok 2018. 
 
 
 
 
V Prešove dňa 30. augusta 2019 
 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.       Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 
 
 
 
 
 

 
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 286 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 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 – Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, 
IČO: 00 327 646, a to: 

 
a) pozemky v k. ú. Prešov vedené na LV 6492: 

 
a.1) 

- pozemok KN E 2320, zastavaná plocha o výmere 179 m2,  
 
a.2) 

- pozemok KN C 14835/159, ostatná plocha o výmere 167 m2, 
- pozemok KN C 14835/69, orná pôda o výmere 17 m2, 
- pozemok KN C 14835/70, orná pôda o výmere 59 m2, 
- pozemok KN C 14835/66, orná pôda o výmere 1230 m2, 
- novovzniknutý pozemok KN C 14835/230, orná pôda o výmere 13 m2, 
- novovzniknutý pozemok KN C 14835/236, ostatná plocha o výmere 1649 m2, 

odčlenené geometrickým plánom č. 7/2018, vyhotoveným geodetom Jurajom Maňkom, Garbiarska 
14826/16,  080 01  Prešov, IČO: 43 883 311, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny 
odbor, dňa 20.06.2019 pod číslom G1-501/2019,  

 
b) pozemky v k. ú. Solivar:  

 
vedené na LV 2065: 

- novovzniknutý pozemok KN C 3295/1, zastavaná plocha o výmere 4944 m2, 
- novovzniknutý pozemok KN C 612/90, orná pôda o výmere 9 m2, 
- novovzniknutý pozemok KN C 3296/2, zastavaná plocha o výmere 20359 m2, 
- novovzniknutý pozemok KN C 2861/110, zastavaná plocha o výmere 2696 m2, 

 
 vedený na LV 2156: 
- novovzniknutý pozemok KN C 3197/14, zastavaná plocha o výmere 15 m2, 

 
odčlenené geometrickým plánom č. 43883311 – 5/18, vyhotoveným geodetom Jurajom Maňkom, 080 
01 Prešov, IČO 43 883 311, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, dňa 
21.06.2019 pod číslom G1-802/2019. 



Ťarchy:  
ťarchy na LV 6492, k. ú Prešov 
 
Z 2177/2015- zriadenie vecného bremena podľa ustanovenia § 66 zák.č.351/2011 Z .z. o elektronických 

komunikáciách v povinnosti vlastníka pozemkov strpieť právo CondorNet, s.r.o., Kováčska 1, 
Prešov /36444413/ ako oprávneného z vecného bremena a jeho právnych nástupcov zriaďovať 
a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na par. KNE č. 2320 a par. KNC. 14835/142, 
14835/187, 14835/157, 14835/158, 14835/148, 14835/140, 14835/66 vstupovať na nich v 
súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení, vykonávať nevyhnutné 
úpravy pôdy a jej porastu ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia v rozsahu podľa G.P.č. 
400160.0047/2014 (G1-1285/2014). 

 
ťarchy na LV 2065, k. ú Solivar 
 
V-8824/2016-Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného - strpieť uloženie kanalizačného 

potrubia a vodovodného potrubia a ich príslušenstva na zaťažených pozemkoch v rozsahu 
vyznačenom geometrickým plánom č. overenia G1-1677/2016, - strpieť vstup a vjazd 
oprávneného z vecného bremena na zaťažené pozemky, prechod a prejazd oprávneného z 
vecného bremena cez zaťažené pozemky pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách 
kanalizačného potrubia a vodovodného potrubia a ich príslušenstva, - zdržať sa konania, ktoré 
by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv z vecného bremena na 
pozemky registra C KN parcela č. 482, 648/2, 930/37, 930/48, 937/1, 1095, 1099, 1100, 1307/2, 
3179, 3181/3, 3194/2, 3196/1, 3198/1, 3199/3, 3199/4, 3199/5, 3296/1, 3296/2, 3296/3, 3296/7, 
3296/8, 3296/9 v prospech: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36570460, 
Komenského 50, 042 48 Košice, vklad povolený dňa 26.10.2017 - pvz. 995/2017. 

 
V 6371/2017 - Vecné bremeno v rozsahu zakreslenom na GP č. 43/2016 úr. overenom pod č. G1-

574/2016 a na GP č. 72/2016 úr. overenom pod č. G1-951/2016 - spočívajúce v povinnosti 
povinného mesto Prešov strpieť uloženie pripojovacieho plynovodu a jeho príslušenstva: a) 
strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti parc. C KN 256/1, 3296/1, umiestnenie, uloženie a 
prevádzkovanie inžinierskych sietí, b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, 
prejazd, výjazd vozidlami, mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťaženú 
nehnuteľnosť, v súvislosti s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými 
stavebnými úpravami, terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účely opráv, 
údržby, kontroly stavby, - v povinnosti povinného mesta Prešov strpieť uloženie elektriny a jej 
príslušenstva: a) strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti parc. C KN 3247/1, 3247/3, 3245, 
umiestnenie, uloženie a prevádzkovanie inžinierskych sietí, b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup 
a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami, mechanizmami oprávneného z vecného 
bremena: SR - Slovenské technické múzeum, na zaťaženú nehnuteľnosť, v súvislosti s 
projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými úpravami, terénnymi 
úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účel opráv, údržby, kontroly stavby, - strpieť 
uloženie telefónnej prípojky a jej príslušenstva na pozemok parc. C KN 256/1: a) strpieť na 
zaťaženej nehnuteľnosti umiestnenie, uloženie, užívanie a prevádzkovanie inžinierskych sietí, b) 
strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami, 
mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťaženú nehnuteľnosť v súvislosti s 
projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými úpravami, terénnymi 
úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účely opráv, údržby, kontroly stavby v prospech 
vlastníka pozemkov (IN REM) parc. C KN 256/5, 1993/1, vklad povolený 16.4.2018 číslo zmeny 
416/18. 

 

  Povinnosť vlastníka nehn. parc. č. 3192/1, 3196/1, 3179, 3194/2, 937/1 strpieť a právo 
spoločnosti Slovak Telecom, a. s., ako oprávneného z vecného bremena zriaďovať a 
prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na dotknutých nehn., vstupovať v súvislosti so 
zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na  nehnuteľnostiach  a  vykonávať 
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             nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty 
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník 
alebo užívateľ pozemku podľa zák. 610/2003 Z. z. parc. 69 o elektronických komunikáciách 
podľa Z 4803/2005-PVZ 593/2006. 

 
  Vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia podzemného elektrického NN vedenia a jeho 

príslušenstva na slúžiacich pozemkoch C KN parcelné číslo 815/1, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 16777 m2 a C KN parcelné číslo 3198/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 149 
m2, vstupu a vjazdu na slúžiace pozemky pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách 
podzemného elektrického NN vedenia a jeho príslušenstva v rozsahu zakreslenom v 
geometrickom pláne číslo 32/2011 vyhotovenom Progres CAD Engineering, s.r.o., Prešov dňa 
11.11.2011 a úradne overenom Správou katastra Prešov dňa 28.11.2011 pod číslom G1 - 
1624/2011 podľa V 5185/2012 v prospech Východoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36599361, 
Mlynská 31, 040 01 Košice-PVZ 886/2012. 

 
ťarchy na 2156, k. ú. Solivar 
 
V-8824/2016-Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného - strpieť uloženie kanalizačného 

potrubia a vodovodného potrubia a ich príslušenstva na zaťažených pozemkoch v rozsahu 
vyznačenom geometrickým plánom č. overenia G1- 1677/2016, - strpieť vstup a vjazd 
oprávneného z vecného bremena na zaťažené pozemky, prechod a prejazd oprávneného z 
vecného bremena cez zaťažené pozemky pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách 
kanalizačného potrubia a vodovodného potrubia a ich príslušenstva, - zdržať sa konania, ktoré 
by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv z vecného bremena na 
pozemky registra C KN parcela č. 1096, 1098, 1101/1, 1102, 1281, 1282, 1283/1, 1283/2, 1284, 
1285/1, 1286/4, 1287/2, 1288/2, 1289/1, 1290/1, 1291/1, 1292/1, 1293/1, 1294/1, 1295/1, 
1296/1, 1297/1, 1298/1, 1299/1, 1300/2, 1301/2, 1302/2, 1304/2, 1305/2, 1306/2, 1308/2, 
1309/2, 1310/1, 1311/1, 1327/1, 1328, 1329, 1330, 1358/1, 1358/2, 1359, 1360, 1364/211, 
2337/1, 2337/2, 2339 v prospech: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 
36570460, Komenského 50, 042 48 Košice, vklad povolený dňa 26.10.2017 - pvz. 995/2017. 

 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, 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 12,00 € (12 
pozemkov pri cene 1,00 € za pozemok). 
 
 

 
V Prešove dňa 30. augusta 2019 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.       Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 287 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 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 vo Svite uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia       
 
B.2          v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
                    v znení  neskorších  predpisov,  Prešovský  samosprávny  kraj zverejňuje zámer na prevod 
                    nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to: 
 

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. 325, k. ú. Svit, 
a to: 

 
pozemok: registra C KN parc. č. 12/21 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 53 m2, 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1    

                      ťarchy: bez zápisu 
        

do vlastníctva kupujúceho – Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91  
Košice, za kúpnu cenu 1,00 €.          

 
 

 
 



Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Vysporiadanie vlastníckych vzťahov v prospech kupujúceho, ktorý je vlastníkom stavby 
– trafostanice, súp. č. 505, na parcele 12/21 na prevádzanom pozemku, na ktorom existuje 
len možnosť zriadenia vecného bremena práva prechodu cez prístupovú parcelu 12/2 
v prospech vlastníctva spoločnosti TIRAXIM, s. r. o. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 30. augusta 2019 
 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.       Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 288 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 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 bod 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, IČO: 37 936 859, uvedeného v bode B.2 bod 
            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 mestom Levoča, Námestie Majstra 
Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 00329321, bez finančného vyrovnania všeobecnej hodnoty 
rozdielu výmery pozemkov nasledovne: 

 
1) Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a mesto Levoča nadobúda nehnuteľný majetok, 

a to: 
 
- novovytvorené pozemky registra C KN: 
- parcelné číslo 7138/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2,  
- parcelné číslo 7138/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2,  
 
odčlenené od pozemku KN C 7138/4, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 274 m2, 
zapísaného na LV č. 6727, k. ú. Levoča, geometrickým plánom č. 4/2019, vyhotoveným Ing. 
Peter Garnek - GEODET, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34803637, úradne overeným 
Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor, dňa 08.02.2019 pod číslom G1-42/19. 



spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 

 
   Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 74 m2. 
 

2) Mesto Levoča odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda a zveruje do správy 
Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, nehnuteľný majetok, a to: 
 
- novovytvorené pozemky registra C KN: 
- parcelné číslo 3707/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2,  
- parcelné číslo 3707/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2,  

 
odčlenené od pozemku KN C 3707/1, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1404 m2 a 
pozemku KN C 3707/2, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 204 m2, zapísané na LV 
č. 1, k. ú. Levoča, geometrickým plánom č. 4/2019 vyhotoveným Ing. Peter Garnek - GEODET, 
052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34803637, úradne overeným Okresným úradom Levoča, 
katastrálny odbor, dňa 08.02.2019 pod číslom G1-42/19, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 
  
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 55 m2. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Majetkovoprávne vysporiadanie zámenou pozemkov súvisiacich s realizáciou stavby „Stavebno 
– bezpečnostné opatrenia na ceste II/533 – Levočské Lúky“ kde  PSK získa pozemky vo 
vlastníctve mesta zastavané stavebným objektom, ktorého investorom bol Prešovský 
samosprávny kraj a mesto Levoča získa od PSK pozemky, na ktorých sú chodníky zastavané 
stavebnými objektmi, ktorých investorom je mesto Levoča. Predmetné pozemky budú slúžiť 
širokej verejnosti (verejný záujem). 
 
 

 
V Prešove dňa 30. augusta 2019 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.       Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 289 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 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 Hotelovej akadémie, 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 vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja v správe Hotelovej akadémie, Prešov zapísaného na LV č. 12718, k. ú. 
Prešov, a to:                    
 
pozemky:  parc. č. KN C  212/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 267 m2 
        parc. č. KN C 212/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  124 m2 
        

(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 391 m2.) 
 
stavby:       kotolňa, súpisné číslo 7376, na parc. č. 212/2 

  
 ťarchy:       bez zápisu                   
        

   príslušenstvo – oplotenie od ulice, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, plynová prípojka, 
                            komín kotolne 



   do vlastníctva kupujúceho – Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania na Slovensku, Hlavná 137, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 1 euro.          
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 70/2019 zo dňa 
15.05.2019, vyhotoveným znalcom Ing. Jánom Gregom, 080 01 Prešov v zmysle vyhlášky MS 
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje po zaokrúhlení 
261.000,00 €. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Východný dištrikt ECAV na Slovensku je vlastníkom 
bezprostredne susediacich nehnuteľností, a to stavby internátu, súp. číslo 3152, na pozemku   
par. č. 209 a pozemku par. č. 209 (LV č. 969) a bytového domu, súp. č. 3096, na pozemku parc. 
č. 211 a pozemkov parc. č. 210 a 211 (LV č. 16644). Vzhľadom na skutočnosť, že Východný 
dištrikt ECAV na Slovensku je vlastníkom susediacich nehnuteľností, ako aj sociálny aspekt 
budúceho zámeru kupujúceho vytvoriť v budove internátu domov pre seniorov, priľahlý 
pozemok a stavbu nevyužívanej kotolne plánuje využiť na vytvorenie oddychovej zóny pre 
klientov domova seniorov a na rozšírenie parkovacích miest a to v lehote najneskôr do 5 rokov 
od nadobudnutia vlastníctva k prevádzaným nehnuteľnostiam. Žiadateľ svoj zámer deklaruje aj 
v žiadosti prijatej na Úrad PSK dňa 19. 02. 2018. Na základe rozhodnutia Pamiatkového  úradu 
SR zo dňa 22.11.2017 č. PUSR – 2017/21229-2/5009/BRO bol vyhlásený za národnú kultúrnu 
pamiatku starý parcelačný múr, ktorý leží na hranici pozemkov parc. č. 210 a parc. č. 212/3. 
Vzhľadom k potrebnej obnove a ochrane tejto pamiatky je nutné, aby múr mal z jednej aj druhej 
strany toho istého vlastníka.  

 
B.3    Zriadenie predkupného práva ako vecného práva, na základe ktorého predávajúci predáva 

kupujúcemu nehnuteľnosti uvedené v bode B.2 uznesenia s výhradou, že mu ich kupujúci 
ponúkne na predaj, keby ich chcel predať alebo ináč scudziť, a to za kúpnu cenu 1 euro. 

 
B.4   Podmienkou prevodu je, že kupujúci splní zámer deklarovaný v žiadosti o odkúpenie 

prevádzaných nehnuteľností uvedený v dôvode hodného osobitného zreteľa a zároveň sa 
zaväzuje, že prevádzané nehnuteľnosti zveľadí a upraví v súlade s dôvodom hodným 
osobitného zreteľa, a to všetko najneskôr v lehote do 5 rokov od nadobudnutia vlastníctva 
k prevádzaným nehnuteľnostiam. Predávajúci je oprávnený pri nesplnení vyššie uvedených 
podmienok požiadať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške kúpnej ceny. 
Nesplnenie predmetných podmienok sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy zo 
strany kupujúceho s následkom možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany 
predávajúceho. 

 

 
 
V Prešove dňa 30. augusta 2019 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.       Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 290 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 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 Gymnázia, Komenského 13, 082 71  Lipany,  

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 vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, zapísaného na LV č. 
963, k. ú. Lipany, a to: 

 
- novovytvorené pozemky registra C KN: 
- parcelné číslo 455/27, záhrada o výmere 800 m2,  
- parcelné číslo 455/28, záhrada o výmere 721 m2,  

 
odčlenené od pozemku KN C 455/1, záhrada o celkovej výmere 3765 m2, zapísaného na LV č. 
963, k. ú. Lipany, geometrickým plánom č. 14/2019 vyhotoveným Geograf Lipany, Jarková 
1205/34, 082 71 Lipany, IČO: 50196341, úradne overeným Okresným úradom Sabinov, 
katastrálny odbor, dňa 13.08.2019 pod číslom G1-491/2019 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 



   Celková výmera nehnuteľného majetku predstavuje 1521 m2. 
 
do vlastníctva kupujúceho – Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany, IČO: 00327379 za 
kúpnu cenu 1,00 € . 
 

B.3 Zriadenie predkupného práva ako vecného práva, na základe ktorého predávajúci predáva 
kupujúcemu nehnuteľnosti uvedené v bode B.2 tohto uznesenia s výhradou, že mu ich kupujúci 
ponúkne na predaj, keby ich chcel predať alebo ináč scudziť, za kúpnu cenu 1,00 €.  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Predmet predaja bude využitý s prihliadnutím na § 2 a § 63 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na všeobecne 
prospešný účel vo verejnom záujme v športe na vybudovanie a prevádzku športoviska pre 
žiakov základných a stredných škôl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Prešove dňa 26. augusta 2019 
 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.       Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 291 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k predloženiu žiadosti o NFP s názvom „Výstavba zariadenia na využitie aerotermálnej 
energie s použitím tepelného čerpadla v inštitúcii DSS Dotyk Medzilaborce“ 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e 
 
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Výstavba zariadenia na 

využitie aerotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v inštitúcii DSS Dotyk 
Medzilaborce“ na riadiaci orgán Operačného programu Kvalita životného prostredia v 
rámci výzvy č. OPKZP-PO4-SC411-2018-41v maximálnej výške oprávnených výdavkov v 
sume 110 000 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 5 500 eur  

 
d) predfinancovanie projektu maximálne vo výške 130 000 eur z rozpočtu Prešovského 

samosprávneho kraja po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre roky 2019 - 
2020 

 
e) financovanie neoprávnených výdavkov projektu vo výške 20 000 eur z rozpočtu Prešovského 

samosprávneho kraja. 
 

 
V Prešove dňa 26. augusta 2019 
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                      predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová v. r.                                    Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                             MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 292 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 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, 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, a to: 
 
nehnuteľný majetok – nebytový priestor v administratívnej budove Úradu Prešovského 
samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove – budova, súpisné číslo 5043, na pozemku 
registra KN C parcelné č. KN C 852/1 v katastrálnom území Prešov evidovanej v katastri 
nehnuteľností na  LV č. 13515, 
 
prenajímaná plocha v m2:  
kancelárske a spoločné priestory o celkovej výmere 60,84 m2, a to v rozsahu: 
- miestnosti č.: 6.6     o výmere 20,47 m2 

6.7     o výmere 20,47 m2  

Kancelárske priestory  spolu:     40,94 m2 

 
Percentuálny podiel na spoločných priestoroch (0,56 %):  19,90 m2 
 
do nájmu nájomcu – Úrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava, IČO: 
31797903, za nižšie uvedených podmienok:  

 
- Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:  1,- €/rok (aj za 

začatú časť roka) 
 

- Účel nájmu: kancelárske účely, vykonávanie lektorskej činnosti pre verejných 
obstarávateľov 

 



- Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy najskôr 
od 1. 10. 2019. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Nájomcom je štátna rozpočtová organizácia, ktorá bude využívať predmet nájmu na plnenie 
svojich úloh pri výkone štátnej správy v oblasti verejného obstarávania. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

V Prešove dňa 30. augusta 2019 
 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.       Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 293 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k súhlasu nakladania akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným 
vkladom 
________________________________________________________________ 

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

 
s ú h l a s í  

 
s predajom nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva spoločnosti Prešovské 
zdravotníctvo, a. s., so sídlom Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 46 758 054, zapísaného 
na LV č. 2033 v k. ú. Humenné, a to: 
 
- pozemok registra CKN, parcelné číslo 2741, zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2 

- pozemok registra CKN, parcelné číslo 2742/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 

- pozemok registra CKN, parcelné číslo 2742/24, zastavané plochy a nádvoria o výmere 502 m2 

 

Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 565 m2. 
 

- stavba súp. č. 6212 – vodojem na parc. č. KNC 2741  
- stavba súp. č. 1018 – čerpacia stanica na parc. č. KNC 2742/2  
 
do vlastníctva kupujúceho -  Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Všetkých svätých, Humenné – 
mesto, IČO: 31 998 089, Brestovská 1, 066 01 Humenné, za kúpnu cenu 1 euro. 
 

 
 

V Prešove dňa 30. augusta 2019 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.        Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                            MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 
 

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 294 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
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 zo správy Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove 

zapísaného na LV č. 10819, k. ú. Bardejov, a to:                    
 

  pozemok: registra C KN parcelné číslo 846, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1513 m2, 
 

stavba: budova obchodnej akadémie, súpisné číslo 80, na pozemku registra C KN parcelné                  
číslo 846, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1513 m2, s príslušenstvom: plot a spevnené 
plochy 
 
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. 10/2016  zo dňa   
5.4.2016, vyhotoveným znalcom Ing. Jozefom Fedorkom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, 
predstavuje 1.079.527,92 €, z toho stavba s príslušenstvom 959.199,03 €, pozemky 120.328,89 
€ pri jednotkovej cene pozemkov 79,53 €/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 uzavretie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný 
majetok PSK. 

 
    1.        Predmet  zmluvy: nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1 tohto uznesenia.   
 
  2.  Účastník zmluvného vzťahu -  kupujúci: 

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv 
k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 
100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  

 
3. Podmienka podľa bodu 2., t.  j.  povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora,      

        musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.  
 

4.       Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok stanovenej vyhlasovateľom a 

spôsob a čas úhrady kúpnej ceny: 
- v prvom vyhlásení o. v. s.  vo výške 100 % z ceny znaleckého posudku, 
- v druhom vyhlásení o. v. s.  minimálne vo výške 75 % z ceny znaleckého posudku, 
- v treťom vyhlásení o. v. s.  minimálne vo výške 50 % z ceny znaleckého posudku.                
 

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).  
  
5.         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 budova obchodnej akadémie a pozemok v k. ú. 

Bardejov v správe Hotelovej akadémie Jána Andraščíka Bardejov – neotvárať!“  
     
„ identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského  
registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO,  adresa, pri  
fyzickej osobe – meno, priezvisko, adresa“  
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na adresu: Prešovský samosprávny kraj 
Odbor správy majetku 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov 

 
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne 
Prešovského samosprávneho kraja.  
 

b)   Návrh musí obsahovať: 
– doplnený návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na 

CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri 
vyhlásení tejto o. v. s.), 

– presnú identifikáciu záujemcu 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 podnikateľ 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 (PO)  
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - 
podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný register 
Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ..., alebo iný register   

– súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, 
– 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 ponúknutej ceny stanovenej 
vyhlasovateľom 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.) 

– oprávnená kontaktná osoba, telefón, 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. 

 
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) Podmienkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že víťaz o. v. s. 

je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto registri 
zapísaný v zmysle bodu 2. 
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h) 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   

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

obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Záujemcovia nemajú nárok na 
náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.  

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

odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.  
 
k) Spracovanie osobných údajov vyhlasovateľom upravujú Zásady spracúvania osobných 

údajov fyzických osôb v PSK zverejnené na webstránke PSK.  
 

6. Ohliadka majetku:  
a) Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním     

návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Helenou Ferkovou, riaditeľkou Hotelovej 
akadémie Jána Andraščíka v Bardejove, (tel.: 054-4722490, mobil: 0908883 632).           
 

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

 
 

 
 

V Prešove dňa 30. augusta 2019 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 295 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 222/2015 zo dňa  
25. 8. 2015 v znení  uznesení  Zastupiteľstva  PSK č.  440/2016 zo dňa  
12. 12. 2016 a č. 543/2017 zo dňa 19. 6. 2017 
________________________________________________________________ 

 
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 platnom znení  
 

 
m e n í   a   d o p ĺ ň a   
 
uznesenie z 12. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 222/2015 zo dňa 25. 8. 2015 v znení uznesenia z 22. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 440/2016 zo dňa 12. 12. 2016 a uznesenia z 26. zasadnutia 
Zastupiteľstva PSK č. 543/2017 zo dňa 19. 6. 2017 k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou 
súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže v časti A. konštatuje a v časti B. schvaľuje 
nasledovne: 
 
vypúšťa sa text v časti A. a v časti B. a nahrádza sa textom v tomto 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, Sládkovičova 2723/120, 

Snina, 06901 Snina, IČO: 37878247, uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia 
 
B.2       prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja zapísaného 

na LV č. 1970, k. ú. Snina, a to: 
 
pozemku registra CKN: 
- číslo parcely 7522/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 735 m2 
- číslo parcely 7522/26, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2753 m2 
 
stavba: kuchyňa vrátane príslušenstva, súpisné číslo 3974, na parcele 7522/6 
 
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. 22/2015 zo dňa 
11. 02. 2015, vyhotoveným znalcom Ing. Janou Ihnátovou v zmysle vyhlášky MS SR                    
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 326.000 €, z toho 
stavba, prípojky IS, plot, spevnené plochy a obrubníky 257.077,13 €, pozemky 68.783,26 € pri 
cene pozemkov 19,72 €/m2. 
 

B.2      podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. Obchodného 
zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
(O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný 
majetok PSK. 
 
1. Predmet  zmluvy: 

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.2 tohto uznesenia. 
 

2. Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov 
záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného 
celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne 
prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
 Podmienka podľa bodu 2., t.  j.  povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora, musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.  
 
3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:  

a) ponúknutá kúpna ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne 
vo výške stanovenej vyhlasovateľom a 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). 
 

 4.  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 ............ do ........  hod. v zapečatenej 
obálke s výrazným označením:  
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     „Obchodná verejná súťaž – kuchyňa a pozemky, k. ú. Snina – 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 majetku a investícií  
Námestie mieru č. 2 
080 01 Prešov 

 
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne 
Prešovského samosprávneho kraja.  

 
b) Návrh musí obsahovať: 

– doplnený návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na 
 CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk 
 pri vyhlásení tejto o. v. s.), 

– presnú identifikáciu záujemcu 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 podnikateľ 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 (PO)  
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - 
podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný register 
Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ..., alebo iný register   

– súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, 
– 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 ponúknutej ceny stanovenej 
 vyhlasovateľom 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.) 

– oprávnená kontaktná osoba, telefón, 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  
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     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. 

 
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. 

 
j)  Spracovanie osobných údajov vyhlasovateľom upravujú Zásady spracúvania osobných 

údajov fyzických osôb v PSK zverejnené na webstránke PSK. 
 
5. Ohliadka majetku: 

a) Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním 
     návrhu po telefonickom dohovore s riaditeľom Strednej odbornej školy v Snine.  
 
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
 

 
 
 
 
V Prešove dňa 30. augusta 2019 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                         Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 296 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK  č.  92/2014  zo dňa  
26. 8. 2014 v znení  uznesenia Zastupiteľstva  PSK č.  439/2016 zo dňa  
12. 12. 2016 
________________________________________________________________ 
 
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  
 
 
m e n í   a   d o p ĺ ň a   
 
uznesenie zo 6. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 92/2014 zo dňa 26. 8. 2014 v znení uznesenia z 22. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 439/2016 zo dňa 12. 12. 2016 k schváleniu prevodu majetku 
obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže v časti A. konštatuje 
a v časti B. schvaľuje nasledovne: 
 
vypúšťa sa text v časti A. a v časti B. a nahrádza sa textom v tomto 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, Sládkovičova 2723/120, 

Snina, 06901 Snina, IČO: 37878247, uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia 
 
B.2       prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja zapísaného 

na LV č. 1970, k. ú. Snina, a to: 
 
pozemkov:   registra CKN, parcelné číslo 7522/2, druh pozemku zastavané plochy nádvoria 

o výmere 119 m2,                            
registra CKN, parcelné číslo 7522/25, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 763 m2, 

 
stavby:         garáž so súpisným číslom 1603 postavenej na pozemku registra CKN, parcelné 

číslo 7522/2, druh pozemku zastavané plochy nádvoria o výmere 119 m2 
 



ťarchy:          pod Z-1085/10 sa zapisuje vecné bremeno k pozemku registra CKN, parcelné 
číslo 7522/25, v rozsahu vyznačenom GP č. 3/2009 v prospech oprávneného – 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.  

 
a jeho prevod 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. 116/2013 zo dňa 
28. 10. 2013, vyhotoveným znalcom Ing. Jana Ihnátová v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 
Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 13.600,00 €. 
 

B.3       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. Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov 
záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného 
celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne 
prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
 Podmienka podľa bodu 2., t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora, musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.  
 
3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:  

a) ponúknutá kúpna ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne 
vo výške stanovenej vyhlasovateľom a 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). 
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             4.  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 ............ do ........  hod. v zapečatenej 
obálke s výrazným označením:  

 
 „Obchodná verejná súťaž – garáž a pozemky, k. ú. Snina – 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 majetku a investícií  
Námestie mieru č. 2 
080 01 Prešov 

 
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne 
Prešovského samosprávneho kraja.  

 
b) Návrh musí obsahovať: 

– doplnený návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na 
 CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk 
 pri vyhlásení tejto o. v. s.), 

– presnú identifikáciu záujemcu 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 podnikateľ 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 (PO)  
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - 
podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný register 
Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ..., alebo iný register   

– súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, 
– 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 ponúknutej ceny stanovenej 
 vyhlasovateľom 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.) 

– oprávnená kontaktná osoba, telefón, 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.  
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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. 

 
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. 

 
j)  Spracovanie osobných údajov vyhlasovateľom upravujú Zásady spracúvania osobných 

údajov fyzických osôb v PSK zverejnené na webstránke PSK. 
  

5. Ohliadka majetku: 
a)  Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním  
     návrhu po telefonickom dohovore s riaditeľom Strednej odbornej školy v Snine. 
 
b)  Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  

 
 
 
V Prešove dňa 30. augusta 2019 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                         Ing. Vladimír Jánošík v. r. 
 
                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 297 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 578/2017  
zo dňa 22. 8. 2017  

________________________________________________________________ 
 
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  
 
 
m e n í   a   d o p ĺ ň a   
 
uznesenie z 28. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 578/2017 zo dňa 22. 8. 2017 k schváleniu prevodu 
majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže v časti A. 
konštatuje a v časti B. schvaľuje nasledovne: 
 
vypúšťa sa text v časti A. a v časti B. a nahrádza sa textom v tomto 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 Spojenej školy, Bijacovce 1, 053 06 Bijacovce,       
 IČO: 50 481 495, uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia 
 
B.2 prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, a to: 
 
 byt č. 2, vchod 1, prvé poschodie: 
 k. ú. Bijacovce, zapísaný na LV č. 409, súpisné číslo 193, druh stavby – bytový dom na pozemku 

registra CKN, parcelné číslo 277, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1199 m2  
 
 podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 

podiel k pozemku – 495/4558 
 
 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. 82/2017 zo dňa 
25. 03. 2017, vyhotoveným znalcom Ing. Petrom Turekom, v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, 
predstavuje 14.300,00 €. 
 

B.3       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. Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov 
záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného 
celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne 
prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
 Podmienka podľa bodu 2. , t.  j.  povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora, musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.  
 
3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:  

a) ponúknutá kúpna ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne 
vo výške stanovenej vyhlasovateľom a 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). 
 

 4.  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 ............ do ........  hod. v zapečatenej 
obálke s výrazným označením:  

 
 „Obchodná verejná súťaž – Byt č. 2, k. ú. Bijacovce – neotvárať!“  
 
     „identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského  

registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO,  adresa“  
 

- 2 - 



na adresu:  Prešovský samosprávny kraj 
Odbor majetku a investícií  
Námestie mieru č. 2 
080 01 Prešov 

 
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne 
Prešovského samosprávneho kraja.  

 
b) Návrh musí obsahovať: 

– doplnený návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na 
 CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk 
 pri vyhlásení tejto o. v. s.), 

– presnú identifikáciu záujemcu 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 podnikateľ 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 (PO)  
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - 
podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný register 
Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ..., alebo iný register   

– súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, 
– 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 ponúknutej ceny stanovenej 
 vyhlasovateľom 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.) 

– oprávnená kontaktná osoba, telefón, 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. 
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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. 

 
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. 

 
j)  Spracovanie osobných údajov vyhlasovateľom upravujú Zásady spracúvania osobných 

údajov fyzických osôb v PSK zverejnené na webstránke PSK. 
  

5. Ohliadka majetku: 
a)  Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním  
     návrhu po telefonickom dohovore s riaditeľom Spojenej školy, Bijacovce 1. 
 
b)  Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  

 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 30. augusta 2019 
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                                                                  MUDr. Patrik Mihaľ v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 298 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k návrhu na neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného 
hnuteľného majetku PSK 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona  NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov, v súlade s § 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v súlade s § 16 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom 
znení  

 
A.       k o n š t a t u j e, 

 
že hnuteľný majetok Prešovského samosprávneho kraja uvedený v bodoch B.2 a B.3 tohto  
uznesenia je neupotrebiteľný   

 
B.       s c h v a ľ u j e   
 
B.1  fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného majetku, ktorého nadobúdacia jednotková 

cena je viac ako 35 000 € uvedeného v bodoch B.2 a B.3 tohto uznesenia 
 
B.2 neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu hnuteľného majetku v správe: 
 

1.) Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok, IČO: 37880012, ktorého 
nadobúdacia jednotková cena je viac ako 35 000 €: 

 
Inventárne 
 číslo 

Názov majetku Dátum 
zaradenia 

Vstupná 
cena 

Zostatková 
cena 

Spôsob naloženia 

1-1813-205 Kotolňa - vybavenie 2005 88 549,39 66 010,33 Fyzická likvidácia 
 
2.) Správa a údržba ciest PSK, oblasť Humenné, ktorého nadobúdacia jednotková cena 

je viac ako 35 000 €: 
 

Inventárne 
 číslo 

Názov majetku Dátum 
zaradenia 

Vstupná 
cena 

Zostatková 
cena 

Spôsob naloženia 

532201101 Rádiokomunikačný systém 31.12.2008 35 546,07 0,00 Fyzická likvidácia 
 
3.) Správa a údržba ciest PSK, oblasť Prešov, ktorého nadobúdacia jednotková cena je 

viac ako 35 000 €:  
 

Inventárne 
 číslo 

Názov majetku Dátum 
zaradenia 

Vstupná 
cena 

Zostatková 
cena 

Spôsob naloženia 

138-445-6 Sypač vozoviek Škoda 150 30.11.1978 39 676,95 0,00 Fyzická likvidácia 
 



4.) Správa a údržba ciest PSK, oblasť Svidník, ktorého nadobúdacia jednotková cena je 
viac ako 35 000 €: 
 

Inventárne 
 číslo 

Názov majetku Dátum 
zaradenia 

Vstupná 
cena 

Zostatková 
cena 

Spôsob naloženia 

S60260 Viacúčelový sypač Škoda 30.06.1987 40 261,61 0,00 Fyzická likvidácia 
 
 

B.3 neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu hnuteľného majetku v nájme: 
 
5.) Ľubovnianska nemocnica, n. o., Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 

37 886 851, ktorého nadobúdacia jednotková cena je viac ako 35 000 €: 
 
Inventárne 
 číslo 

Názov majetku Dátum 
zaradenia 

Vstupná 
cena 

Zostatková 
cena 

Spôsob naloženia 

H5-1794 Kombinovaný sterilizátor P/F rok 2000 238 041,99 0,00 Fyzická likvidácia 
H5-1701 Ultrazvukový prístroj rok 2000 100 015,04 0,00 Fyzická likvidácia 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 299 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k    návrhu   na   dofinancovanie   nadlimitných  výdavkov   v   rámci 
implementovaného projektu „Poprad – obchodná akadémia zníženie 
energetickej náročnosti budovy“ 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e 
 
dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu 
„Poprad – obchodná akadémia zníženie energetickej náročnosti budovy“ – 
stavebné práce,  materiál, stavebný dozor v celkovom objeme 40 468,57 eur s 
DPH. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 300 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k     návrhu    na    dofinancovanie   nadlimitných  výdavkov   v   rámci 
implementovaného projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy  
SOŠ Svit“ 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e 
 
dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu 
„Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“ – stavebné práce a 
stavebný dozor v celkovom objeme 179 020,80 eur s DPH.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č.  301 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k   návrhu  na  dofinancovanie  nadlimitných výdavkov  v  rámci 
implementovaného  projektu  „Zvýšenie  počtu  žiakov  Strednej  
zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní“ 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e 
 
dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu 
„Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na 
praktickom vyu čovaní“  – stavebné práce  v celkovom objeme 33 708,98 eur 
s DPH. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 302 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k    návrhu   na   dofinancovanie   nadlimitných  výdavkov   v   rámci 
implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov SPŠ strojníckej  
na praktickom vyučovaní“ 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e 
 
dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu 
„Zvýšenie počtu žiakov SPŠ strojníckej na praktickom vyučovaní“ – stavebné 
práce v celkovom objeme 39 939,35 eur vrátane DPH. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 303 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k  návrhu  na  dofinancovanie  nadlimitných výdavkov v rámci 
implementovaného  projektu  „Prešov – SOŠ  lesnícka zníženie  
energetickej náročnosti budovy“ 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e 
 
dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu 
„Prešov - SOŠ lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy“ – stavebné 
práce v celkovom objeme 94 427,10 eur s DPH. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 304 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k schválenému poslaneckému návrhu poslanca Zastupiteľstva PSK  
PaedDr. Benka, MBA 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
u k l a d á  
 
hlavnému kontrolórovi PSK prekontrolovať navyšovanie zmlúv PSK za posledné 
dva roky v súlade so zákonom NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších predpisov.  
 
Termín: 31. október 2019 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 305 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k informatívnej správe o pripravovaných investičných zámeroch: 
A/ Rekonštrukcia a modernizácia Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou  
B/ Rekonštrukcia a modernizácia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach 
C/ Optimalizácia umiestnenia stredných škôl v meste Kežmarok 

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

 
informáciu o príprave investičných akcií: 
 
- Rekonštrukcia a modernizácia Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou 
- Rekonštrukcia a modernizácia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach  
- Optimalizácia umiestnenia stredných škôl v meste Kežmarok 

 
B/  s c h v a ľ u j e 

 
zámer Prešovského samosprávneho kraja vstúpiť do projektu rekonštrukcie Múzea      
moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach spolu s vládou SR, ktorá finančnú 
podporu tomuto projektu deklarovala vo svojom verejnom vyhlásení. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 306 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k návrhu na voľbu člena - neposlanca komisie sociálnych vecí a rodiny 
zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. k) 
v spojení s § 20 ods. 2 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov 
 
A/ b e r i e   n a    v e d o m i e 
 
vzdanie sa funkcie člena – neposlanca komisie sociálnych vecí a rodiny  
Mgr. Františka Tká ča dňom 15. augusta 2019 
 
B/ v o l í 
 
do  funkcie člena – neposlanca komisie sociálnych vecí a rodiny 
Ing. Rudolfa Michalova dňom 1. septembra 2019. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 307 / 2019 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 26. augusta 2019 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 108/2018  
zo dňa 22. 10. 2018 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
m e n í 
 
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 108/2018 zo dňa 22. 10. 2018 nasledovne:   
 
v  prílohe č. 1 k návrhu na uznesenie pod  poradovým  číslom 5 pre žiadateľa  Rímskokatolícka 
cirkev, farnosť Vranov nad Topľou – Sever, podprogram 2.4 „Návrat ku gotike renováciou 
okien vranovskej baziliky“ sa vypúšťa text „november 2018 – december 2018“  
 
a nahrádza sa textom „november 2018 - jún 2019“.  
 
Ostatné časti v prílohe č. 1 k návrhu na uznesenie ostávajú nezmenené.   
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