
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   
 
 
 

U Z N E S E N I A 
 

zo 17. zasadnutia 
 Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja  

zo dňa 9. decembra 2019 
 

 
Číslo:   Obsah uznesenia: 
 
 
335.      k poskytnutiu účelovej dotácie pre Nadáciu PSK pre podporu rodiny 
 
336       k informatívnej správe o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK 
 
337.      k návrhu plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2020 
 
338.      k voľbe hlavného kontrolóra – deň konania, spôsob a vykonanie voľby 
 
339.      k plánu zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2020 
 
340.      k návrhu na menovanie riaditeľa Krajského múzea v Prešove 
 
341.      k návrhu na menovanie riaditeľky Hornozemplínskeho osvetového strediska  
             vo Vranove nad Topľou 
 
342.      k dodatku č. 3 k Zásadám rozpočtového procesu PSK 
 
343.      k úprave rozpočtu PSK č. 6/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019 
 
344.      k návrhu na zmenu právnej formy hospodárenia Školy v prírode Detský raj, 
             Tatranská Lesná 
 
345.      k návrhu VZN PSK č. ../2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 
 
346.      k návrhu VZN PSK č. ../2019, ktorým  sa  mení  a  dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií  
                z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom  
                súkromných/cirkevných     základných     umeleckých    škôl,    súkromných/cirkevných    jazykových    škôl  
                a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK 
                č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN PSK č. 52/2015 a VZN PSK č. 56/2016 
 
347.        k návrhu VZN PSK č. ../2019, ktorým sa zriaďuje Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych 
             hrdinov 369/24, Svidník a zrušuje Stredná priemyselná škola,  Sovietskych  hrdinov  369/24,  
             Svidník  
 
348.      k návrhu rozpočtu PSK na roky 2020 – 2022 
 
349.      k stanovisku hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2020 – 2022 
 
350.      k schválenému poslaneckému návrhu poslanca Zastupiteľstva PSK Ing. Gašpera 
 
351.      k schválenému poslaneckému návrhu poslanca Zastupiteľstva PSK PaedDr. Benka, MBA 
 
 



 
352.       k výzve MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o NFP s názvom Prepojenie stredoškolského 
              vzdelávania s praxou, kód výzvy: OPLZ-PPO1/2019/DOP/1.2.1-01 – 2. kolo 
 
353.       ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb v PSK na roky 2020 -2025 
 
354.       k zmene názvu kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – 
              - Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove 
 
355.       k návrhu na vystúpenie PSK zo záujmového združenia právnických osôb  
              Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier  
 
356.       k účasti PSK ako partnera v rozšírení projektu v rámci vyzvania „Vytvorenie  
              a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“ 
 
357.       k informatívnej správe o schválení projektu Lepší manažment dát Prešovského  
              samosprávneho  kraja II (LEMAD PSK II) 
 
358.       k prevodu obchodných podielov spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., v spoločnostiach 
              1. Svidnícka, s. r. o., a 2. SVIDNÍCKA MEDICÍNSKA, s. r. o. 
 
359.       k súhlasu nakladania akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s.,  
              s nepeňažným vkladom 
 
360.       k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 494/2017 zo dňa 11. 4. 2017 
 
361.       k súhlasu nakladania akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s.,  
              s nepeňažným vkladom 
 
362.       k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 120/2010 zo dňa 19. 10. 2010 
   
363.       k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku – kúpa 
 
364.       k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku – kúpa 
 
365.       k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
  
366.       k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
 
367.       k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
 
368.       k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
 
369.       k návrhu na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 203/2019 zo dňa 8. 4. 2019 k nájmu 
              nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
 
370.       k nájmu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa 
 
371.       k nájmu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa 
 
372.       k schváleniu finančných prostriedkov v rámci spolufinancovania formou dotácie na rok 
              2020 v zmysle zákona NR SR  č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde  a o zmene a 
              doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov  na  činnosť  v  súlade  so  
              Špecifikáciou činností podpory na rok 2020 pre projekt  „Nákup  komunálneho  vozidla 
              pre Prešovský samosprávny kraj“ 
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373.       k  schváleniu  finančných  prostriedkov  v  rámci  spolufinancovania  IROP  pre  projekt 
              „Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce – Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča“ 
 
374.       k informatívnej správe o príprave zámeru pre národný projekt „Zlepšenie stredného  
              odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“  
 
375.       k informatívnej správe o príprave dopytovo-orientovaných projektov pre 5 vybraných 
              SOŠ v rámci iniciatívy Slovenská republika: Catching-up Regions Initiative (CuRI) 
 
376.       k Programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 – 
              schválenie projektovej žiadosti 
 
377.       k návrhu na spolufinancovanie projektu „Vypracovanie energetického auditu pre budovy 
              vo vlastníctve PSK“ v rámci OP KŽP, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53  
 
378.       k návrhu odmeny hlavnému kontrolórovi PSK 
 
379.       k návrhu odmeny poslancom Zastupiteľstva PSK    
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 335 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k poskytnutiu účelovej dotácie pre Nadáciu PSK pre podporu rodiny 
__________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 8 ods. 2 
zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

s c h v a ľ u j e 
 
 
poskytnutie účelovej dotácie pre Nadáciu PSK pre podporu rodiny, Námestie mieru 
2, 080 01 Prešov, vo výške 50 000 eur účelovo určenú na finančnú výpomoc 
občanom postihnutých výbuchom plynu v Prešove dňa 6. 12. 2019.  
 
  
 
V Prešove dňa 9. decembra 2019 
 
 
 

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

 
Katarína Očkaiová, v. r.               PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                 PhDr. Jozef Lukáč v. r. 
 
 

 
 

 
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 336 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 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 13. decembra 2019 
 
 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.               PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                 PhDr. Jozef Lukáč v. r. 
 
 
 
                                                           

 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 337 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k návrhu plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2020 
__________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e 
 
návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK  
na I. polrok 2020. 
 
 
 
 
V Prešove dňa 13. decembra 2019 
 
 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.               PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                 PhDr. Jozef Lukáč v. r. 
 
 
 
                                                           

 
 



 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 338 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k voľbe hlavného kontrolóra – deň konania, spôsob a vykonanie voľby 
__________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 19a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov 
 
 
A/ v y h l a s u j e  
 
     deň konania voľby hlavného kontrolóra na 10. 2. 2020 

 
B/ p o v e r u j e  
 
     predsedu  Prešovského  samosprávneho  kraja  vyhlásiť  zverejnením na úradnej tabuli a na 
     webovej stránke Prešovského samosprávneho kraja deň konania voľby hlavného kontrolóra 
     najmenej 40 dní pred dňom konania volieb 
 
C/ b e r i e   n a   v e d o m i e  
 
     podrobnosti a spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra zadefinované v § 19a) zákona 
     o samosprávnych krajoch 
 
D/ b e r i e   n a    v e d o m i e 
  
     kvalifikačné predpoklady uvedené v § 19a) ods. 1 zákona o samosprávnych krajoch, ktoré 
     musí  spĺňať  kandidát  na  funkciu   hlavného  kontrolóra, a  to  ukončené  vysokoškolské 
     vzdelanie  prvého  stupňa  ekonomického,  právnického  alebo  technického  smeru 
 
E/ u s t a n o v u j e  
 
     ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra takto:  
 

• voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov Zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho kraja, 

• každý kandidát, ktorý splní podmienky aktívnej účasti voľby, má právo v deň konania voľby 
vystúpiť v zastupiteľstve so svojím príspevkom v časovom rozsahu 5 minút 

 
 
 
 



 
F/   u s t a n o v u j e   
 
      náležitosti prihlášky nasledovne:  
 

1. písomná prihláška musí obsahovať: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný 
údaj (e-mail, telefón) 

2. profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe a s uvedením pracovnej pozície 
3. súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí 
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

4. úradne overená fotokópia dokladu o požadovanom dosiahnutom vzdelaní 
5. údaje kandidáta potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v súlade s § 19a zákona  

č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v 
spojitosti s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov: 
• meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena 

alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka 
• dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby 

narodenej v cudzine aj štát narodenia 
• štátne občianstvo 
• pohlavie 
• meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov 
• číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu. 
 

Termín ukončenia podávania prihlášok: 24. 1. 2020 do 14:30 
 
Miesto podávania prihlášok:  Úrad Prešovského samosprávneho kraja 
     P o d a t e ľ ň a, prízemie č. dv. 135 
     Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov  
 
Označenie obálky textom:   Voľba hlavného kontrolóra. NEOTVÁRAŤ !   
     

 
 
 
V Prešove dňa 13. decembra 2019  
 
 

        PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:                  Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová v. r.               PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                 PhDr. Jozef Lukáč v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 339 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k plánu zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2020 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
A/ s c h v a ľ u j e  
 
plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2020 v termínoch: 

 
10. február 2020 
 6. apríl 2020 
11. máj 2020 
22. jún 2020 
24. august 2020 
19. október 2020 
14. december 2020 
 
B/ b e r i e   n a   v e d o m i e 

 
informatívny návrh programu zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2020. 

 
 

 
V Prešove dňa 13. decembra 2019  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.               PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                 PhDr. Jozef Lukáč v. r. 
 



 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 340 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k návrh na menovanie riaditeľa Krajského múzea v Prešove 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. h) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
 
m e n u j e  
 
do funkcie riaditeľa Krajského múzea v Prešove 
PhDr. Ľuboša Olejníka, PhD., dňom 1. januára 2020. 
 
 
 
 
V Prešove dňa 13. decembra 2019  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.               PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r.  
 
                                                                 PhDr. Jozef Lukáč v. r. 
 
   
 
                                                           

 
 



 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 341 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k návrhu na menovanie riaditeľky Hornozemplínskeho osvetového strediska 
vo Vranove nad Topľou 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. h) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
 
m e n u j e  
 
do funkcie riaditeľky Hornozemplínskeho osvetového strediska  
vo Vranove nad Topľou Mgr. Martinu Jur čovú dňom 1. januára 2020. 
 
 
 
V Prešove dňa 13. decembra 2019 
 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.               PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                 PhDr. Jozef Lukáč v. r. 
 
 
 
                                                           



 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 342 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k dodatku č. 3 k Zásadám rozpočtového procesu PSK 
__________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 
2 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

s chv aľu je  
 
dodatok č. 3 k Zásadám rozpočtového procesu Prešovského samosprávneho kraja.  
 
 
V Prešove dňa 13. decembra 2019 
 
 
  

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

 

Katarína Očkaiová v. r.               PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                 PhDr. Jozef Lukáč v. r. 
 
 
 
                                                           

 
 

 
 



 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 343 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k úprave rozpočtu PSK č. 6/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. 6/PSK/2019 nasledovne: 

A.1 Bežný rozpočet     

 Bežné príjmy o 1 517 614 € na 219 741 578 € 

 v tom: Daň z príjmov fyzických osôb   1 517 614 € 

 Bežné výdavky  o 1 682 077 € na 199 079 304 € 

 v tom:                         

 oblasť financovania: Úrad PSK – presun z kapitálových výdavkov 243 804 € 

 Účelové dotácie v zmysle VZN PSK 57/2017 v platnom znení (presun  

 z kapitálových výdavkov)     255 204 € 

 Bežné výdavky Úrad PSK – presun do kapitálových výdavkov  -  11 400 € 

 oblasť financovania:  Doprava 1 438 273 € 

 Účelová dotácia pre dopravcov na platby za služby vo vnútroštátnej   

 doprave 1 517 614 € 
 Správa a údržba ciest PSK - presun do finančných operácií  
 výdavkových - 79 341 € 

A.2 Kapitálový rozpočet     

 Kapitálové príjmy o 0 € na 3 019 204 € 

 Kapitálové výdavky  o - 243 804 € na 69 738 061 € 

 v tom:      

 oblasť financovania: Úrad PSK  - 243 804 € 

 oblasť financovania: Projekty  - 219 427 € 

 oblasť financovania: Vzdelávanie  116 379 € 



 oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie  103 048 € 

A.3 Rozpočet finančných operácií   

 Príjmové finančné operácie upraviť o 0 € na 48 543 344 €  

 Výdavkové finančné operácie upraviť o 79 341 € na 2 486 761 € 

 v tom splátka istiny PPP projektu za SÚC PSK                                                               79 341 € 

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 9. decembra 2019 
 
 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.               PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                 PhDr. Jozef Lukáč v. r. 
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Príloha č. 1 k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 343/2019 zo dňa 9. 12. 2019 
 

 
 
 
 

Rozpis kapitálových výdavkov  
 

Názov organizácie Názov investičnej akcie FK ZF Suma 

Oblasť financovania:  Úrad samosprávneho kraja     - 243 804 €  

Úrad PSK 
Účelové dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o 
poskytovaní dotácií z  vlastných príjmov PSK - presun 
do BV 

01 41 -255 204 € 

 
Plán dopravnej obslužnosti PSK 04.5. 41 11 400 € 

Oblasť financovania: Projekty     - 219 427 € 

Úrad PSK Nerozpísaná rezerva 04.1.2 RF -219 427 € 

Oblasť financovania: Vzdelávanie     116 379 € 

Gymnázium J. F. 
Rimavského Levoča 

Sanácia budovy - PD 09. RF 25 000 € 

SOŠ technická Prešov Zateplenie školského internátu - dofinancovanie 09. RF 48 963 € 

Spojená škola Bijacovce  Rekonštrukcia telocvične - PD 09. RF 20 000 € 

SOŠ, ul. A. Dubčeka, 
Vranov nad Topľou 

Nákup sušičky cestovín 09. RF 2 500 € 

SOŠ pedagogická 
Levoča 

Materiálno-technické vybavenie kuchyne (varný kotol 
elektrický (2ks), kondenzačný digestor) 

09. RF 7 970 € 

Spojená škola Bijacovce 
Univerzálny traktor na odborný výcvik -  
dofinancovanie  

09. RF 11 946 € 

Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie     103 048 € 

CSS Kežmarok 
Realizácia bytového domu pre ZPB - rekonštrukcia 
nájomného domu od obce Ľubica - dofinancovanie 

10. RF 18 000 € 

DpS Stará Ľubovňa 
Realizácia zateplenia obvodového plášťa Pavilónu 
A a C - dofinancovanie 

10. RF 85 048 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2  k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 343/2019 zo dňa 9. 12. 2019 
 

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

Názov investičnej akcie / Zdroj 
financovania 

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

rozpočet IA  111 41 RF 52 SPOLU 111 41 RF 52 
Rekonštrukcia a rozšírenie cesty  č. 
III/3189 Lipany - Lúčka 

      356 203 € 356 203 €       33 708 € 389 911 € 

III/3179 Veľký Šariš - Medzany       64 273 € 64 273 €     61 303 € -61 303 € 64 273 € 
III/3219 Dúbrava Harakovce       16 993 € 16 993 €       -1 € 16 992 € 
Zateplenie obvodového a strešného 
plášťa, odstránenie systémových porúch 
na objektoch - str. Kežmarok 

      62 500 € 62 500 €       -1 106 € 61 394 € 

Výstavba mosta č. 3584-001 pred obcou 
Krušinec 

      428 788 € 428 788 €     424 297 € -424 297 € 428 788 € 

Rekonštrukcia mosta 3533-028 Bardejov       23 640 € 23 640 €       -1 € 23 639 € 
Stabilizácia zosuvu na ceste II/566 
Klenová - Ubľa (Ruská Volová) - 
vrátane PD 

      130 274 € 130 274 €       -813 € 129 461 € 

Zosuv na ceste III/3635 Detrík - M. 
Domaša 

      135 829 € 135 829 €       -36 122 € 99 707 € 

Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za 
obcou Palota - vrátane PD 

      18 000 € 18 000 €     18 000 € -18 000 € 18 000 € 

Odstránenie bodovej závady na ceste 
III/3543 za obcou Hunkovce - vrátane 
PD 

      14 000 € 14 000 €     14 000 € -14 000 € 14 000 € 

III/3520 Nižná Polianka - Ondavka       2 613 € 2 613 €       -1 € 2 612 € 
III/3507 Mihaľov       2 255 € 2 255 €       -1 € 2 254 € 
III/3830 Jankovce - spojka       116 781 € 116 781 €       -1 € 116 780 € 
III/3102 Veľká Lomnica - Stará Lesná 
(oblasť PP) 

      2 175 € 2 175 €       -1 € 2 174 € 

III/3120 Prieťah mestom Stará Ľubovňa       4 661 € 4 661 €       -1 € 4 660 € 
III/3581 Šandal - Radoma       106 720 € 106 720 €       -1 € 106 719 € 
III/3635 Malá Domaša - Detrík       5 622 € 5 622 €       -1 € 5 621 € 
Rekonštrukcia mosta 537-019 nad 
zubačkou - PD 

      15 000 € 15 000 €       -600 € 14 400 € 

Stabilizácia zosuvu III/3142 Malý Lipník 
- Sulín - PD 

      20 000 € 20 000 €     20 000 € -20 000 € 20 000 € 



Rekonštrukcia mosta 3225-002 
Levočská dolina - PD 

      15 000 € 15 000 €       -146 € 14 854 € 

Rekonštrukcia mosta 3581-002 cez rieku 
Ondava za mestom Stropkov - PD 

      15 000 € 15 000 €       -620 € 14 380 € 

Rekonštrukcia mosta 3095-002 
Huncovce - PD 

      15 000 € 15 000 €       -600 € 14 400 € 

Geotechnické prieskumy a monitoring 
zosuvov, geodetická činnosť 

      30 000 € 30 000 €       -29 700 € 300 € 

MPV - Inž. činnosť pre zabezpečenie 
pripravenosti stavieb na výstavbu  

      9 594 € 9 594 €       -4 556 € 5 038 € 

Skládka CHPM na stredisku Bardejov - 
vrátane PD 

      15 000 € 15 000 €       -240 € 14 760 € 

Skládka CHPM na stredisku Poprad - 
vrátane PD 

      15 000 € 15 000 €       -240 € 14 760 € 

Environmentálne opatrenia vypl. z 
legislatívy ŽP (ochrana vôd, nebezp. 
odpady, čerp. stanica PHM a p.) oblasť 
Svidník 

      120 000 € 120 000 €     108 174 € -108 174 € 120 000 € 

Prístrešok na chemický posyp. materiál + 
vozidlo - str. Holčíkovce 

      60 000 € 60 000 €     55 553 € -55 553 € 60 000 € 

Soľankové hospodárstvo na strediskách 
Záborské, Poprad 

      10 040 € 10 040 €       -10 040 € 0 € 

Soľankové hospodárstvo na strediskách 
Záborské, Poprad 

      10 040 € 10 040 €       -10 040 € 0 € 

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

      186 000 € 186 000 €       8 586 € 194 586 € 

Sklad emulzie s technologickým 
zariadením Lipany 

      50 000 € 50 000 €       22 000 € 72 000 € 

Sklad emulzie s technologickým 
zariadením Lipany 

      0 € 0 €     72 000 € -72 000 € 0 € 

Šmykom riadený nakladač (ŠRN) 1ks       50 000 € 50 000 €       -1 € 49 999 € 
Prídavné zariadenia MB Unimog       48 000 € 48 000 €       -348 € 47 652 € 
III/3515 Hažlín - Ortuťová       100 000 € 100 000 €       42 140 € 142 140 € 

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

      80 000 € 80 000 €       -20 240 € 59 760 € 

II/538 Tatr. Štrba - Štrbské Pleso       215 000 € 215 000 €       -1 711 € 213 289 € 
III/3581 Šandal - okr. hranica SP/SK       150 000 € 150 000 €       -1 702 € 148 298 € 



Posypové vozidlo s posypovou 
nadstavbou a radlicou   9 ks 

    1 605 000 € 0 € 1 605 000 €     -785 727 € 785 727 € 1 605 000 € 

Dochádzkový systém   21 400 €     21 400 €   440 €     21 840 € 
Rekonštrukcia cesty III/3493 Hertník - 
Bartošovce, PD 

  20 000 €     20 000 €   -440 €     19 560 € 

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

    300 000 €   300 000 €     -31 608 €   268 392 € 

Rekonštrukcia mosta 537-019 nad 
Zubačkou vrátane PD-dofinancovanie 

    200 000 €   200 000 €     -92 843 €   107 157 € 

Rekonštrukcia mosta Sabinov 3177-002 
- dofinancovanie 

    154 780 €   154 780 €     -124 598 €   30 182 € 

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

    227 803 €   227 803 €     -159 648 €   68 155 € 

III/3733 križovatka s cestou II/554 
Nižný Hrušov - okr. hr. MI 

    145 000 €   145 000 €     -21 929 €   123 071 € 

III/3614 Čaklov - Zámutov     150 000 €   150 000 €     -37 160 €   112 840 € 

Rekonštrukcia mosta 3628-2 M. Domaša 
– Žalobín - vrátane PD 

    15 000 €   15 000 €     -414 €   14 586 € 

III/3832 Humenné - Porúbka     15 000 €   15 000 €     200 000 €   215 000 € 
Zavedenie mzdového programu Magma     37 105 €   37 105 €     6 000 €   43 105 € 
Vodovod a kanalizácia Lipany     50 000 €   50 000 €     5 000 €   55 000 € 
Rekonštrukcia plošných deformácií na 
ceste III/3533 okr. hr. SK/BJ 

    0 €   0 €     170 000 €   170 000 € 

Odstránenie HS cesty III/3083 Tatranské 
Matliare-Veľká Lomnica 

    0 €   0 €     99 600 €   99 600 € 

III/3582 Stropkov - Bokša 72 183 €       72 183 € 6 653 €       78 836 € 
III/3582 Prieťah - Baňa 143 620 €       143 620 € -4 623 €       138 997 € 

III/3583 Duplín - Potoky 83 987 €       83 987 € -2 030 €       81 957 € 
Valec – 2 ks   180 000 €  180 000,00   22 690 €  202 690€ 
Fréza   180 000 €  180 000,00   28 342 €  208 342 € 
Teleskopické nakladače – 2 ks   240 000 €  240 000,00   -18 500 €  221 500 € 
Signalizačný vozík  - 7 ks   105 000 €  105 000,00   -31 900 €  73 100 €  
Zdvíhacie stĺpové hydraulické zariadenie   30 000 €  30 000,00   -632 €  29 368 € 

Presuny rozpočtu spolu  299 790 € 41 400 € 3 634 688 € 2 720 001 € 
6 695 879 € 

 
0 € 0 € 0 € 0 € 6 695 879 € 

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 344 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k návrhu na zmenu právnej formy hospodárenia Školy v prírode Detský raj,  
Tatranská Lesná 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 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  
 
A /  s c hv aľu j e  
 
zmenu právnej formy hospodárenia rozpočtovej organizácie Škola v prírode 
Detský  raj,   Tatranská  Lesná,   IČO:  00186759,   na  príspevkovú  organizáciu  
od 1. januára 2020 
 
B /  ž i a da  
 
odbor školstva Úradu PSK zmeniť zriaďovaciu listinu Školy v prírode Detský raj, 
Tatranská Lesná, IČO: 00186759, z dôvodu zmeny spôsobu financovania 
subjektu. 
      
 
 
V Prešove dňa 13. decembra 2019  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.               PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                 PhDr. Jozef Lukáč v. r. 



 
 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 345 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k návrhu VZN PSK č. ../2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 
Prešovského samosprávneho kraja 
________________________________________________________________ 
 
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 § 8 ods. 
5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 
s chv aľu je  
 

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja 

podľa predloženého návrhu vedúcej odboru financií Ing. Olekšákovej. 

 
 
 
V Prešove dňa 9. decembra 2019  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.               PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                 PhDr. Jozef Lukáč v. r.                                                      



 
 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 346 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k návrhu VZN PSK č. ../2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní 
dotácií z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o 
poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých 
škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských 
zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011,  VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN 
PSK č. 36/2013, VZN PSK č. 52/2015 a VZN PSK č. 56/2016 

________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov a zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
s c h v aľu j e  
 
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 79/2019, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského 
samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií 
zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných 
jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 
22/2011,  VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN PSK č. 
52/2015 a VZN PSK č. 56/2016. 

 
 
V Prešove dňa 9. decembra 2019  
 
 

       PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
Zapisovateľka:                 Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová v. r.               PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                 PhDr. Jozef Lukáč v. r. 



 
 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 347 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k návrhu VZN PSK č. ../2019, ktorým sa zriaďuje Škola umeleckého 
priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník a zrušuje Stredná 
priemyselná škola, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 
 ________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 
ods. (2) písm. a) a písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
a 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. 80/2019, 
ktorým sa zriaďuje Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, 
Svidník a zrušuje Stredná priemyselná škola, Sovietskych hrdinov 369/24, 
Svidník. 
 
  
V Prešove dňa 9. decembra 2019  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.               PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                 PhDr. Jozef Lukáč v. r. 
 
 
 



 
 
 

Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 347/2019 zo dňa 9. 12. 2019 

 
PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY  KRAJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  
č. 80/2019, 

 
ktorým sa zriaďuje  

Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník  
a zrušuje  

Stredná priemyselná škola, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 
 

 
 
 
 
 
 
Schválené:          9. decembra 2019, uznesením Zastupiteľstva PSK č. 347 /2019 
 
Vyvesené:         11. decembra 2019 
 
Platnosť:           11. decembra 2019, t. j. dňom vyvesenia na úradnej tabuli 
 
Účinné:      15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli, t. j. 26. decembra 2019



 
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  

 
č. 80/2019 

zo dňa 9. decembra 2019, 
ktorým sa zriaďuje 

Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 
a zrušuje 

Stredná priemyselná škola, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník  
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (2) a § 11 ods. (2) písm. 
a), h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9 ods. (1) zákona NR SR č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení a rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR č. 2019/12159:2-A1050 zo dňa 27. 06. 2019 a rozhodnutím Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR č. 2019/12082:2-A1050 zo dňa 29. 07. 2019 vydáva toto všeobecne 
záväzné nariadenie. 
 
 Článok I  

Termín zrušenia a zriadenia 
 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa: 
 

1. zriaďuje dňom 1. septembra 2020 Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 
369/24, Svidník, 

2. zrušuje dňom 31. augusta 2020 Stredná priemyselná škola, Sovietskych hrdinov 369/24, 
Svidník. 

 
Článok II 

Spôsob zániku a právne nástupníctvo 
 
Stredná priemyselná škola, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník je rozpočtová organizácia a 
zaniká zrušením s právnym nástupcom. Práva a povinnosti Strednej priemyselnej školy, 
Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník prechádzajú na právneho nástupcu Školu umeleckého 
priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník ako rozpočtovú organizáciu v zmysle § 21 
ods. (13) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 9 ods. 3 zákona NR 
SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  v platnom znení. 
 

Článok III 
Súvisiace práva a záväzky 

 
1. V zmysle § 27 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších 

predpisov práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov 
vykonávajúcich činnosť v Strednej priemyselnej škole, Sovietskych hrdinov 369/254, 



 
 
 

Svidník dňom 01. 09. 2020 preberie Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 
369/24, Svidník. 

2. Výchovno-vzdelávací proces školy bude ďalej zabezpečovať od 01. 09. 2020 Škola 
umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník. 

 3. Všetky záväzky a pohľadávky Strednej priemyselnej školy, Sovietskych hrdinov 369/24, 
Svidník, vyplývajúce z právnych vzťahov vzniknutých do doby zrušenia Strednej 
priemyselnej školy, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník, dňom 01. 09. 2020 preberie 
právny nástupca Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník. 

 
Článok IV 

Vecné a finančné vymedzenie majetku 
 

1. Na právneho nástupcu Školu umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, 
 Svidník prejde všetok hnuteľný a všetok nehnuteľný majetok od 01. 09. 2020, ktorý 
 bude v správe Strednej priemyselnej školy, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník ku 
 dňu zrušenia. 

 2.  Vecné a finančné vymedzenie majetku školy bude vyšpecifikované v zriaďovacej 
 listine  právneho nástupcu Školy umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 
 369/24, Svidník. 

 
Záverečné ustanovenie 

 
1.   Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 80/2019 bolo 

schválené uznesením Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 347/2019 dňa 
9. decembra 2019.  

2. Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom vyhlásenia, a to jeho vyvesením na úradnej 
tabuli samosprávneho kraja 11. decembra 2019. 

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyhlásenia, t. j. 26. decembra 2019. 
 
 
 
 

V Prešove dňa 9. decembra 2019 

 

 

 

                                                       v. r.  

     PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

 predseda 

 Prešovského samosprávneho kraja 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 348 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k návrhu rozpočtu PSK na roky 2020 – 2022 
________________________________________________________________ 
 
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 aľu j e  

 
A.1.  rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020 v nasledovnom členení: 
 
 Príjmy celkom    (vrátane finančných operácií príjmových) 240 210 000 € 
 Výdavky celkom (vrátane finančných operácií výdavkových) 240 210 000 € 
   
 v tom:  
1. Bežný  rozpočet 13 710 000 € 
 Bežné príjmy   228 260 000 € 
 Bežné výdavky 214 550 000 € 
   
2. Kapitálový  rozpočet - 22 903 924 € 
 Kapitálové príjmy  450 000 € 
 Kapitálové výdavky  23 353 924 € 
   
3. Finančné operácie príjmové 11 500 000 € 
 Finančné operácie výdavkové   2 306 076 € 
   
 Príjmy celkom    (bez finančných operácií príjmových) 228 710 000 € 
 Výdavky celkom (bez finančných operácií výdavkových) 237 903 924 € 
 Zmenu stavu záväzkov a pohľadávok     - 666 981 € 

                   
4. Programový rozpočet  
 Program 001 Plánovanie, manažment, kontrola  1 234 000 € 
 Program 002 Rozvoj kraja 20 498 924 € 



 
 
 
 Program 003 Interné služby 1 379 000 € 
 Program 004 Doprava a komunikácie                59 890 000 € 
 Program 005 Vzdelávanie 96 900 000 € 
 Program 006 Kultúra  12 850 000 € 
 Program 007 Sociálne zabezpečenie 35 500 000 € 
 Program 008 Zdravotníctvo 30 240 € 
 Program 009 Administratíva 9 621 760 € 

     
           
                                

A.2. Účelové prostriedky bežného rozpočtu: 
 
a) Dotácie pre neštátne základné umelecké školy 

a neštátne školské zariadenia (súkromné a cirkevné 
školské zariadenia) v súlade s VZN PSK č. 18/2010 
v platnom znení 
 

3 700 000 € 

b) Dotácie neverejným a verejným poskytovateľom 
sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. 
a vykonávateľom opatrení sociálnoprávnej ochrany 
v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. a v zmysle VZN 
PSK č. 20/2010 
 

7 000 000 € 

c) Dotácia pre dopravcov na platby za služby vo verejnom 
záujme v prímestskej  autobusovej doprave 
 

26 000 000 € 

d) Dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní 
dotácií z   vlastných príjmov Prešovského 
samosprávneho kraja v platnom znení  
 

1 000 000 € 

e) Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. 
z. pre  spoločnosť FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. 
o.  
  

50 000 € 

 
 
A.3 Rozpis kapitálových výdavkov (v prílohe tohto uznesenia): 
 
a) Úrad PSK 5 105 000 € 
b) Projekty 7 748 924 € 
c) Doprava 10 500 000 € 

 
 
 
 
 

- 2 - 



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

rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre roky 2021 – 2022.  
 
 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 13. decembra 2019 
 
 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.               PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                 PhDr. Jozef Lukáč v. r. 
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Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 348/2019 zo dňa 9. 12. 2019 
  

Názov investičnej akcie ZF SUMA 

Oblasť financovania: ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  5 105 000 

Výzva pre región 41 3 981 900 

Dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 
Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení 

 123 100 € 

PD pre vybudovanie environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina  
(prijatá NFV z MF SR) 

111 1 000 000 

Oblasť financovania: PROJEKTY  7 748 924  

Nerozpísaná rezerva  41 7 748 924 

Oblasť financovania: DOPRAVA  10 500 000 

Projektové dokumentácie SPOLU  500 000 

Rekonštrukcia mosta č. 3489-001 cez potok Sekčov pred obcou Nižné Raslavice, PD RF 20 000 

Rekonštrukcia mosta č. 3489-002 cez potok Hrabovec pred obcou Nižné Raslavice, PD RF 20 000 

Rekonštrukcia mosta č. 3491-017 cez potok Hančoch v obci Kľušovská Zábava, PD RF 10 000 

Rekonštrukcia mosta č. 556-009 cez potok Radomka v obci Mičakovce, PD RF 15 000 

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3491, Vaniškovce - Fričkovce, PD RF 20 000 

Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste III/3495, Vaniškovce - Raslavice, PD RF 10 000 

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3485, Tarnov - Gaboltov, PD RF 20 000 

Stabilizácia zosuvov na ceste II/559 za obcou Čabiny, PD RF 15 000 

Rekonštrukcia mosta č. 3886-007, Zboj, PD RF 10 000 

Rekonštrukcia mosta č. 3886-006, Zboj, PD RF 10 000 

Rekonštrukcia mosta  M3373 (III/3065 - 001), Poprad - Spišská Teplica, PD RF 10 000 

Rekonštrukcia mosta  M3911 (III/3077 - 001), Tatranská Kotlina - Lendak, PD RF 10 000 

Rekonštrukcia mosta  M4416 (III/3080 - 005), Poprad - Veľký Slavkov, PD RF 10 000 

Rekonštrukcia mosta  M4393 (III/3074 - 001), Hranovnica - Spišské Bystré, PD RF 10 000 

Rekonštrukcia mosta  M6929 (III/3061 - 012), Liptovská Teplička, PD RF 10 000 

Rekonštrukcia cesty III/3227 v obci Spišský Štvrtok - Hrabušice, PD RF 10 000 

Rekonštrukcia mosta č. 3423 - 006 Križovany, PD RF 10 000 

Rekonštrukcia mosta M6687 na ceste II/ 546 cez Bajerovský potok v obci Rokycany, PD RF 15 000 

Stabilizácia zosuvu III/3431 Fintice, PD RF 30 000 

Odstránenie bodovej závady na ceste III/3174 v obci Šarišské Sokolovce, PD RF 10 000 

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3182 pred mestom Sabinov, PD RF 5 000 

Rekonštrukcia mosta č. 3110-002, Veľká Franková, PD RF 20 000 

Rekonštrukcia mosta č. 3120-001, Stará Ľubovňa, PD RF 25 000 

Rekonštrukcia cesty III/3541 pred obcou Vagrinec, PD, IG prieskum RF 40 000 

Rekonštrukcia mosta č. 556-002, Ďurďoš, PD  RF 20 000 

III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18, DSP RF 80 000 

Výstavba mosta Dlhé Klčovo - Nižný Hrušov, PD RF 30 000 

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3637, Vyšný Kazimír - Sedliská, PD RF 5 000 

Mosty, múry, priepusty SPOLU  4 000 000 

Výstavba mosta č. 3584-001 pred obcou Krušinec 111 700 000 

Rekonštrukcia mosta III/3839 - 002 pred obcou Udavské 111 603 400 



 
 
 
Rekonštrukcia mosta č. 567-007 pred obcou Svetlice 111 504 000 

Rekonštrukcia mosta č. 3826-007 v obci Ohradzany 111 422 600 

Rekonštrukcia mosta  M2 (II/534 - 009), Poprad - Starý Smokovec 111 215 000 

Rekonštrukcia mosta  M16 (II/534 - 010), Poprad - Starý Smokovec 111 215 000 

Rekonštrukcia mosta  M4641 (III/3225 - 002), Levočská Dolina 111 215 000 

Rekonštrukcia mosta č. 3179-004, Veľký Šariš 111 460 000 

Rekonštrukcia mosta č. 3431-002, Fintice 111 250 000 

Rekonštrukcia mosta č. 3129-001, Kremná 111 200 000 

Rekonštrukcia oporných múrov na ceste č. II/545 111 215 000 

Rekonštrukcia ciest III. triedy podľa jednotlivých okresov SPOLU  4 000 000 

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Bardejov 111 561 000 

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Humenné 111 310 000 

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Kežmarok 111 258 000 

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Levoča 111 244 000 

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Medzilaborce 111 96 000 

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Poprad 111 292 000 

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Prešov 111 594 000 

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Sabinov 111 304 000 

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Snina 111 175 000 

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Stará Ľubovňa 111 294 000 

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Stropkov 111 227 000 

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Svidník 111 320 000 

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Vranov nad Topľou 111 325 000 

Strojné investície SPOLU  2 000 000 

Hydraulické zdvíhacie zariadenie do dielne 1 ks RF 32 000 

Rýpadlo - nakladač  2 ks RF 170 000 

Traktorová kosačka 9 ks RF 1 080 000 

Ťahaný samozberný zametač 1 ks RF 80 000 

Referentské vozidlo 8 ks RF 152 000 

Referentské vozidlo  4x4 - investičný úsek 4 ks RF 84 000 

Teleskopický nakladač 3 ks RF 330 000 

Kamerové systémy na cestmajsterstvách 18 ks RF 72 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 349 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k stanovisku hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK  
na roky 2020 - 2022 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
 
stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2020 – 2022.   
 
 
 
V Prešove dňa 13. decembra 2019 
 
 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.               PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                 PhDr. Jozef Lukáč v. r. 
 
 
 
                                                           



 
 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 350 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k schválenému poslaneckému návrhu poslanca Zastupiteľstva PSK  
Ing. Gašpera 
 ________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
u k l a d á      riaditeľovi Úradu PSK 
 
pripraviť na februárové zasadnutie Zastupiteľstva PSK v roku 2020 návrh zmeny 
na prípravu systému strategického rozvoja vidieka v spolupráci s miestnymi 
akčnými skupinami a ďalšími subjektmi. 
 
T:  10. február 2020                                                             Z:  riaditeľ Úradu PSK 
 
 
V Prešove dňa 13. decembra 2019 
 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.               PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                 PhDr. Jozef Lukáč v. r. 
 

 
 



 
 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 351 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k schválenému poslaneckému návrhu poslanca Zastupiteľstva PSK 
PaedDr. Benka, MBA 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
u k l a d á 
       
štatutárnym orgánom spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., predložiť 
na najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva PSK správu o všetkých vynaložených 
finančných prostriedkoch a ich účelnosti použitia vrátane určenia ďalších 
postupov. 
 
T: 10. február 2020                                Z: konatelia spoločnosti 
                                                                     FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.                                                                        
 
 
V Prešove dňa 13. decembra 2019 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.               PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                 PhDr. Jozef Lukáč v. r. 

 
                                                       



 
 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 352 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k výzve MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o NFP s názvom  Prepojenie 
stredoškolského vzdelávania s praxou, kód výzvy: PO1/2019/DOP/1.2.1-01 - 
2. kolo  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov  

 
A.  b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
informatívnu správu o výzve MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok zameranú na podporu zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie s názvom „Prepojenie 
stredoškolského  vzdelávania  s  praxou“,  kód výzvy:  OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01,  zo dňa  
30. 8. 2019 

 

B.  s c h v a ľ u j e 
 

B. 1.  zapojenie sa stredných odborných škôl do výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie pre: 
 

a) príspevkové organizácie:  

1. Hotelová akadémia J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 

2. Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany 

 

b) rozpočtové organizácie: 

1. Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok 

2. Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča 

3. Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov 

4. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 

5. Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 

6. Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov 



 
 
 
B. 2.  spolufinancovanie projektov stredných odborných škôl uvedených v bode B. 1. b) 
s konečnou výškou spolufinancovania na jedného žiadateľa vo výške 2,5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu v sume 62 500 eur (bežné výdavky). 

 

 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 13. decembra 2019 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.               PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                 PhDr. Jozef Lukáč v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 353 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb v PSK na roky 2020 - 2025   
 ________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 
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 ustanovením 
§ 83 ods. 3 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov  
 
s c h v a ľ u j e 
  
Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v Prešovskom samosprávnom kraji  
na roky 2020 – 2025. 
 
 
  
 
V Prešove dňa 13. decembra 2019 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.               PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                 PhDr. Jozef Lukáč v. r. 
                                                        
 
 



 
 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 354 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k zmene názvu kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – 
Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e 
  
zmenu názvu kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 
samosprávneho kraja – Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove na Krajskú 
knižnicu P. O. Hviezdoslava v Prešove s platnosťou od 1. januára 2020. 
 
 
 
 
  
 
V Prešove dňa 13. decembra 2019 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.               PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                 PhDr. Jozef Lukáč v. r. 
                                                      
 
 
 



 
 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 355 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k návrhu na vystúpenie PSK zo záujmového združenia právnických osôb 
Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier  
________________________________________________________________ 

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 

   
A/ s c h v a ľ u j e 
  
vystúpenie Prešovského samosprávneho kraja zo záujmového združenia 
právnických osôb Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier  
 
B/ p o v e r u j e  

predsedu Prešovského samosprávneho kraja doručením oznámenia združeniu o 
vystúpení PSK zo záujmového združenia právnických osôb Centrum rozvoja 
turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier a vykonávaním všetkých právnych 
úkonov spojených s ukončením členstva PSK v združení.  
 
  
V Prešove dňa 13. decembra 2019  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.               PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                 PhDr. Jozef Lukáč v. r. 

 



 
 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 356 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k účasti PSK ako partnera v rozšírení projektu v rámci vyzvania „Vytvorenie 
a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“ 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e 
  
1. účasť Prešovského samosprávneho kraja ako partnera v rozšírení projektu, ktorý je 

pripravovaný Úradom podpredsedu vlády SR (Centrálny koordinačný orgán) v rámci 
zmeny č. 8 vyzvania „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-
poradenských centier 1“ za účelom rozšírenia Informačno-poradenského centra na Úrade 
Prešovského samosprávneho kraja ako súčasti „Integrovanej siete informačno-
poradenských centier“ 

2. pokračovanie v činnosti Informačno-poradenského centra na Úrade Prešovského 
samosprávneho kraja, v rámci ktorého budú vytvorené a podporené ďalšie dve pracovné 
miesta v Informačno-poradenskom centre na Úrade Prešovského samosprávneho kraja 
s miestom výkonu práce Humenné 

3. spolufinancovanie  realizácie projektu vo výške 4,83 % z celkovej výšky oprávnených 
výdavkov, t. j. vo výške 6 858,60 eur a jeho predfinancovanie vo výške 142 000 eur 
z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja po schválení žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. 

  
V Prešove dňa 13. decembra 2019  
 
 

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

 
Katarína Očkaiová v. r.                         PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                           PhDr. Jozef Lukáč v. r. 

 
 



 
 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 357 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k informatívnej správe o schválení projektu LEpší MAnažment Dát 
Prešovského samosprávneho kraja II (LEMAD PSK II)  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
b e r i e    n a   v e d o m i e  
 
informatívnu správu o schválení projektu LEpší MAnažment Dát Prešovského 
samosprávneho kraja II (LEMAD PSK II). 

 
 
 
 
V Prešove dňa 13. decembra 2019 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.               PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                 PhDr. Jozef Lukáč v. r. 

 
 
 

 
 



 
 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 358 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k prevodu obchodných podielov spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., 
v  spoločnostiach  1.  Svidnícka, s. r. o. a  2.  SVIDNÍCKA  MEDICÍNSKA,  
s. r. o.  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
A.    s ú h l a s í 
 
A.1. s predajom 100 %-ného  obchodného podielu spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., 
IČO: 46 758 054, Nemocničná 7, 066 01 Humenné v spoločnosti 1. SVIDNÍCKA, s. r. o., IČO: 
44 242 239, MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník, pre spoločnosť Svet zdravia, a. s., IČO: 
35 960 884, Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, za kúpnu cenu vo výške 
vlastného imania spoločnosti 
 
A.2.  s predajom 100 % -ného obchodného podielu spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., 
IČO: 46 758 054, Nemocničná 7, 066 01 Humenné v spoločnosti 2. SVIDNÍCKA 
MEDICÍNSKA, s. r. o., IČO: 44 242 395, MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník, pre 
spoločnosť Svet zdravia, a. s., IČO: 35 960 884, Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  
Bratislava, za kúpnu cenu vo výške vlastného imania spoločnosti.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 359 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 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  

 
A.      s ú h l a s í  

 
A.1. 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. 64 v k. ú. Svidník, a to: 
 
- pozemky registra CKN: 
parcelné číslo 370/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 415 m2 

parcelné číslo 350/58, ostatná plocha o výmere 31 m2 

 

- novovytvorené pozemky registra CKN: 
parcelné číslo 370/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 447 m2 

parcelné číslo 350/120, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1861 m2 

parcelné číslo 350/121, zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m2 

parcelné číslo 350/71, ostatné plochy o výmere 679 m2 

 

-  novovytvorené pozemky registra CKN, parcelné číslo 370/4, 350/120, 350/121 a 350/71 sú odčlenené 
   od pozemkov  zapísaných na LV č. 64, k. ú. Svidník, geometrickým plánom č. 100/2019 vyhotoveným 
   Ing. Radovanom  Motykom  úradne  overeným  Okresným  úradom  Svidník,  katastrálny odbor,  dňa 
   25.09.2019 pod číslom G1-218/19 

 
- stavba súp. č. 2052 – časť kotolne na novovytvorenej parc. č. C KN 370/4  
- stavba súp. č. 2054 – sklad plyn.- inž.obj. na parc. č. KNC 370/3  

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 

 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 3507 m2. 

 

do vlastníctva kupujúceho -  MARTEX EU, s. r. o., 090 11 Vyšný Orlík 149, IČO: 44971214,  
za kúpnu cenu 137.314,18 €, z toho 74.609,02 € za budovy a 62.705,16 € (bez DPH) za 
pozemky pri cene 17,88 €/m2. 



 
 
 

 
Tento výťažok bude použitý v plnej výške na technické zhodnotenie nehnuteľného majetku vo 
Svidníckej nemocnici, a. s. 
 
 

A.2. so zriadením bezplatného vecného bremena práva prechodu a prejazdu „in rem“ 
v prospech vlastníka pozemku registra CKN parc. č. 350/72, ostatné plochy o výmere 2795 m2  
a kyslíkovej stanice na parcele registra CKN parc. č. 350/72 ako oprávneného z vecného 
bremena na pozemku povinného z vecného bremena, vlastníka pozemku registra CKN parc. č  
350/71, ostatné plochy o výmere 679 m2  podľa geometrického plánu. 

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 9/2019 zo dňa 
12. 09. 2019 a znaleckým posudkom č. 5/2018 zo dňa 31. 08. 2018 vyhotoveným znalcom Ing. 
Mironom Mikitom, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku, predstavuje 137,314,18 €, z toho 74.609,02 € za budovy a 62.705,16 € (bez 
DPH) za pozemky pri cene 17,88 €/m2. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 360 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 494/2017  
zo dňa 11. 4. 2017  
________________________________________________________________ 
 
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  
 
m e n í   
 
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 494/2017 zo dňa 11. 4. 2017 k nakladaniu akciovej 
spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., Humenné s nepeňažným vkladom v časti súhlasí, 
nasledovne:   
 
vypúšťa sa celý text a nahrádza sa textom v tomto 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: 
 
a) pozemok: 

registra CKN parcelné číslo 3362/22, zastavané plochy a nádvoria o výmere 137 m² 
registra CKN parcelné číslo 3362/26, zastavané plochy a nádvoria o výmere 554 m² 

  
b) stavba: 

súpisné číslo 2838, práčovňa – dopravné stredisko NsP Humenné postavená na pozemku registra  
CKN parcelné číslo 3362/22 a 3362/26 
 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 

 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 691 m2. 

 

do vlastníctva kupujúceho -  DUMIRO, s.r.o., 26. novembra 1508/8, 066 01 Humenné, IČO: 
36499544, za kúpnu cenu 77.100,00 €.  
 



 
 
 
Tento výťažok bude použitý v plnej výške na technické zhodnotenie nehnuteľného majetku v 
Humenskej nemocnici, a. s. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená odborným posudkom č. 59/OP/2016 zo 
dňa 10. 11. 2016 vyhotoveným znalcom Ing. Emilom Rarogom, v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 77.100,00 €, z toho stavba 
60.948,84 €, pozemky 16.151,16 € (pri cene 23,37 €/m2). 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 361 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 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. 1376  v k. ú. Vranov nad Topľou, a to: 
- pozemky registra CKN: 
parcelné číslo 3234/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2 

parcelné číslo 3246/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 

 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 132 m2. 

 

do vlastníctva kupujúceho -  Slovenská republika v správe Ministerstva vnútra SR, Pribinova 
2, 812 72 Bratislava, za kúpnu cenu 1.584,00 € (pri cene 12 €/m2). 

 
Tento výťažok bude použitý v plnej výške na technické zhodnotenie nehnuteľného majetku vo 
Vranovskej nemocnici, a. s. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 362 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 120/2010  
zo dňa 19. 10. 2010  
________________________________________________________________ 
 
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  
 
m e n í   a   d o p ĺ ň a  
 
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 120/2010 zo dňa 19. 10. 2010 k nakladaniu akciových 
spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s. a Vranovská nemocnica, a. s., s nepeňažným 
vkladom (súhlas s prevodom nehnuteľností v k. ú. Svidník) nasledovne:   
 
vypúšťa sa text v časti: 
 
s ú h l a s í  
 
s prevodom nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti Spoločné zdravotníctvo, a. s., Lamačská cesta 3, 
Bratislava, IČO: 36612847, ktoré boli Prešovským samosprávnym krajom vložené do akciovej 
spoločnosti ako nepeňažný vklad 
 
Nehnuteľnosti v k. ú. Svidník zapísané na LV č. 64 : 
 

• stavba súp. č. 2060 – prev. budova a kanc. NsP postavená na pozemku 359/13 a pozemok 
registra C KN parcelné č. 359/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 312 m2 

• pozemok registra C KN parcelné č. 359/1/2, ostatné plochy o výmere 4804 m2 
• pozemok registra C KN parcelné č. 359/1/1, záhrady o výmere 24 100 m2 
• pozemok registra C KN parcelné č. 359/12, zastavané plochy a nádvoria (rozostavaný pavilón 

inf. odd) o výmere 7685 m2 
 
a nahrádza sa textom v tomto 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. 64 v k. ú. Svidník, 
a to: 
 

 



 
 
 

- pozemky registra CKN: 
parcelné číslo 359/1, záhrady o výmere 28 904 m2 

parcelné číslo 359/12, zastavané plocha nádvoria o výmere 7 685 m2 

   parcelné číslo 359/13, zastavané plocha nádvoria o výmere 312 m2 

 

- stavba súp. č. 2060 - Prevádzková budova a kancelárie NsP na parc. č. C KN 359/13  
        - objekt bez súp. čísla - Rozostavaný skelet budovy na parc. č. C KN 359/12  

 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 
 

Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 36 901 m2. 
 

 
do vlastníctva kupujúceho -  Milan Pašeň – MIJA, Oľšavka 57, 09022 Oľšavka, IČO: 10783547, za 
kúpnu cenu 409.602,76 €, z toho 36.164,64 € za budovy a 373.438,12 € (bez DPH) za pozemky pri 
cene 10,12 €/m2. 
 
Tento výťažok bude použitý v plnej výške na technické zhodnotenie nehnuteľného majetku vo 
Svidníckej nemocnici, a. s.. 
 

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 10/2019 zo dňa 
27.09.2019 a znaleckým posudkom č. 5/2018 zo dňa 31.08.2018 vyhotoveným znalcom Ing. 
Mironom Mikitom, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku, predstavuje 409.602,76 €, z toho 36.164,64 € za budovy a 373.438,12 € (bez DPH) za 
pozemky pri cene 10,12 €/m2. 
 
ostatná textová časť uznesenia ostáva nezmenená. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 363 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku  - kúpa  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 
 
s c h v a ľ u j e   
 
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Obec Veľopolie, 067 31 
Veľopolie 78, IČO: 00323748, zapísaného na LV 320, k. ú. Veľopolie, a to: 
 
- pozemok registra E KN, parcelné číslo 777/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 329 

m2 
 

- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 773/3, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 899 m2 
 

odčlenený od pozemku registra C KN, parcelné číslo 773, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 3812 m2, k. ú. Veľopolie, geometrickým plánom č. 14296985-83/2017 vyhotoveným 
Ján Mašlej - GEOS & GM, Pod lesom 14, 066 01 Humenné, IČO: 14296985, úradne overeným 
Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor, dňa 04. 01. 2018 pod číslom G1-375/18; 
 
Celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 1228 m2. 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
ťarchy:  
Z - 1520/10 - zriaďuje sa zákonné vecné bremeno v zmysle § 151o Občianskeho zákonníka a § 
10 ods. 1) a 5) zákona NR SR č. 656/2004 Z. z. v znení novely č. 293/2009 Z. z. v prospech 
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, spočívajúce 
v práve vstupu na pozemky parc. č. 773 za účelom umiestnenia, prevádzky, údržby a opráv 
energetických zariadení v rozsahu podľa geom. plánu č. 81/2010 vyhotovenom Ing. Mihalík 
Miroslav- GEOMM, IČO: 32389833. Návrh na zápis je zo dňa 30.09.2010 - 39/10. 

 
 
 



 
 
 
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 
celkovú kúpnu cenu 2,00 €.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 364 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 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 Veľký Šariš, Námestie sv. 
Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 00 327 972, zapísaného na LV 3485, k. ú. Veľký Šariš, a 
to: 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1573/11, ostatná plocha o výmere 1225 m2, 
 
odčlenený od pozemku registra E KN, parcelné číslo 5183/15, ostatné plochy o výmere 4372 m2, k. ú. 
Veľký Šariš, geometrickým plánom č. 74/2019 vyhotoveným Ing. Jozef Kaščák – GeoReal, IČO: 
47 660 635, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, dňa 08.08.2019 pod 
číslom G1-1335/2019 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 

 
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 
celkovú kúpnu cenu 1,00 €.  
 

 
V Prešove dňa 13. decembra 2019 
 

       PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:                  Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová v. r.                             PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                           PhDr. Jozef Lukáč v. r. 
 



 
 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 365 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 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 nehnuteľný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   
 
B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 
 kraja, Jesenná 14, 080 05  Prešov, IČO: 37 936 859  
 
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 v správe Správy a údržby ciest PSK, a to: 

 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 569/3, zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 477 m2, 

 
odčlenený z pozemku registra C KN, parcelné číslo 569/1, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 1772 m2 a z pozemku registra C KN, parcelné číslo 569/3, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 83 m2, zapísaného na LV č. 1429, k. ú. Gerlachov, geometrickým plánom č. 
36513032-42/2017 vyhotoveným DGRS, s. r. o., Hurbanova 11, Bardejov 085 01, IČO: 
36513032, úradne overeným Okresným úradom Bardejov, katastrálny odbor, dňa 15.12.2017 
pod číslom G1-740/2017; 

 
  spoluvlastnícky podiel: 1/1 
  ťarchy: bez zápisu 



 
 
 

do vlastníctva kupujúceho – Obec Gerlachov, Gerlachov 56, 086 04 Kružlov, IČO: 
00321974, za kúpnu cenu 1,00 €. 

  
   
  Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Obec Gerlachov nadobudne kúpou od Prešovského samosprávneho kraja pozemok, na 
ktorom plánuje výstavbu nového chodníka v obci. Tým dôjde k zvýšeniu bezpečnosti 
cestnej premávky a ochrane chodcov pohybujúcich sa v križovatke ciest I/77 a III/3497. 
Chodník bude mať verejnoprospešný účel a bude slúžiť obyvateľom a návštevníkom 
obce. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 13. decembra 2019 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.               PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                PhDr. Jozef Lukáč v. r. 
 
 
 

 
 
 
 
 

- 2 - 



 
 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 366 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK -  
- prípad hodný osobitného zreteľa  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 písm. 
e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 
 
A. k o n š t a t u j e,  
 
 že prevádzaný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   
  
B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 
 kraja, Jesenná 14, 080 05  Prešov, IČO: 37 936 859 
 
B.2       v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
             v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým  je 
             prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, prevod prebytočného nehnuteľného majetku zapísaného na LV 14505, k. 
ú. Bardejov, a to: 

 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 4265/17, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 117 m2, 

 
odčlenený z pozemku registra C KN, parcelné číslo 4265/1, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 19771 m2, zapísaného na LV 14505, k. ú. Bardejov, geometrickým plánom č. 
33530386-63/2017, vyhotoveným Alexander Bucko - GEOSPOL, Fraňa Kráľa 205/4, 085 01 
Bardejov, IČO: 33530386, úradne overeným Okresným úradom Bardejov, katastrálny odbor, 
dňa 1.2.2019 pod číslom G1-57/2019 

 
  spoluvlastnícky podiel: 1/1 
   
 



 
 
 
             ťarchy:  

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena na slúžiacich pozemkoch: 
a) strpieť umiestnenie kanalizačného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, jeho užívanie 
a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (pešo, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 
poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetné nehnuteľnosti v súvislosti s 
projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely 
opráv, údržby, kontroly podzemného kanalizačného potrubia, 
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývajúcich z vecného bremena v rozsahu - 333 m2 na parcele CKN 4266/1(diel 17), 30 m2 na 
parcele CKN 4265/1(diel 20), 34 m2 na parcele CKN 4265/5(diel 21) stanoveným geom. plánom 
č.43891543-115/2015 zo dňa 26.10.2015 vyhotoveným ALBAGEO s.r.o., 
- 31 m2 na parcele CKN 4267/20(diel 17) stanoveným geom. plánom č.43891543-106/2015 zo 
dňa 14.10.2015 vyhotoveným ALBAGEO, s.r.o., v p r o s p e c h Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, Košice, za povinného koná správca: Správa 
a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov pozemok parcela CKN 
4265/1 zast. pl. o výmere 19771 m2, CKN 4265/5 zast. pl. o výmere 3908 m2, CKN 4267/20 
zast. pl. o výmere 7544 m2. 
Zmluva o zriadení vecného bremena - V 1751/2016 zo dňa 6.9.2016. 

 
do vlastníctva kupujúceho – HASPPO, s. r. o., Slovenská 5, 085 01 Bardejov, IČO: 45242542, za kúpnu 
cenu 1.680,00 €. 
 
Všeobecná hodnota pozemku stanovená znaleckým posudkom č.12/2019 zo dňa 12.3.2019 
vyhotoveným Ing. Jozefom Fedorkom, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty 
nehnuteľností, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v 
znení neskorších predpisov, predstavuje 1.677,78 € (pri cene 14,34 €/m2). 
  
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Novovytvorený pozemok KN C 4265/17 sa nachádza medzi pozemkom žiadateľa a násypom cesty 
II/545 a predstavuje priľahlú plochu k pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ktorý kúpou zarovná hranicu 
pozemku. Prístup k novovytvorenému pozemku je možný iba cez pozemok žiadateľa alebo cez cestný 
násyp.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 367 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 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.2.1. tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   
 
B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 

kraja, Jesenná 14, 080 05  Prešov, IČO: 37 936 859  
 
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 obcou Brestov, Brestov 99,  082 
05 Brestov, IČO: 00326844, bez finančného vyrovnania všeobecnej hodnoty rozdielu výmery 
pozemkov nasledovne: 
 

B.2.1    Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a obec Brestov nadobúda nehnuteľný majetok, 
             a to: 

- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 349/13, ostatná plocha o výmere 775 
m2,  

odčlenený od pozemku registra E KN, parcely čísla 1604/2 o výmere 3117m2, LV č.720, v k. ú. 
Brestov, druh pozemku – ostatná plocha, geometrickým plánom č. 9/2018 vyhotoveným Adrián 
Tkáč – GEOAT, Mirka Nešpora 7583/40B, 080 01 Prešov, IČO: 37715925, úradne overeným 
Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, pod číslom G1-140/18, dňa 29.01.2018 
 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 349/26, ostatná plocha o výmere 303 

m2,  
 



 
 
 

odčlenený od pozemku registra E KN, parcely čísla 1581/2 o výmere 1692m2, LV č.720, v k. ú. 
Brestov, druh pozemku – ostatná plocha, geometrickým plánom č. 70/2019 vyhotoveným 
Adrián Tkáč – GEOAT, Mirka Nešpora 7583/40B, 080 01 Prešov, IČO: 37715925, úradne 
overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, pod číslom G1-1033/19 dňa 11.06.2019 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 
 
Celková výmera zamieňaného nehnuteľného majetku predstavuje 1078 m2. 
 

B.2.2   Obec Brestov  odovzdáva  a Prešovský samosprávny kraj nadobúda a zveruje do správy  
            Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, nehnuteľný majetok zapísaný na 
            LV 397 v  k. ú. Brestov, a to: 
 

- pozemok registra C KN, parcelné číslo 349/14, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 
719m2   

- pozemok registra C KN, parcelné číslo 349/17, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 
1713m2  
 

     spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 ťarchy: bez zápisu 

 
        Celková výmera zamieňaného nehnuteľného majetku predstavuje 2432 m2. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Predmetom zámeny sú pozemky vo vlastníctve obce Brestov nachádzajúce sa pod cestou III/3438, ktoré 
sa zamenia za pozemky vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja nachádzajúce sa pod 
plánovanými chodníkmi, ktoré vybuduje obec Brestov. Výstavba chodníkov má verejný charakter a 
zabezpečí ochranu a zvýšenú bezpečnosť obyvateľov obce, ktorí teraz musia chodiť po krajnici cesty 
III. triedy. Obec Brestov a Prešovský samosprávny kraj si zámenou pozemkov a plánovanými 
chodníkmi vysporiadajú vlastnícke pomery pod cestou III. triedy bez ďalšieho finančného dorovnania 
rozdielu vo výmere. 
 
 
 
V Prešove dňa 13. decembra 2019  
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.              PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                PhDr. Jozef Lukáč v. r. 
 
   
 

 
- 2 - 



 
 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 368 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 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 nehnuteľný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   
 
B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 
 kraja, Jesenná 14, 080 05  Prešov, IČO: 37 936 859  
 
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 v správe Správy a údržby ciest PSK: 
 

a) zapísaného na LV č. 6386, k. ú. Vranov nad Topľou, a to:  
        - pozemok registra C KN parc. číslo 3240/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 910 m2, 

 
b) zapísaného v k. ú. Čemerné, a to: 
novovytvorené pozemky registra C KN: 
- parcelné číslo 1336/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, 
- parcelné číslo 1336/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, 
- parcelné číslo 1336/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 126 m2, 
- parcelné číslo 1336/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 73 m2, 
 
odčlenené od pozemku registra C KN, parcelné číslo 1336, zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 7771 m2, zapísaný na LV č. 2751, k. ú. Čemerné,  geometrickým plánom 
č. 139/2017 vyhotoveným Marián Urban - geodetické práce, IČO: 10806881, úradne 



 
 
 

overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, dňa 01.02.2018 pod 
číslom G1-1/2018; 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 
 

Celková výmera prevádzaného nehnuteľného majetku predstavuje 1151 m2. 
 

do vlastníctva kupujúceho – Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad 
Topľou, IČO: 332 933, za kúpnu cenu 5,00 €. 

   
  Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Mesto Vranov nad Topľou je vlastníkom stavby zastávky SAD nachádzajúcej sa na 
novovytvorených parcelách v k. ú. Čemerné  a na parcele v k. ú. Vranov nad Topľou. Mesto 
plánuje výstavbu chodníka pre peších. Zastávka SAD a chodník pre peších majú 
verejnoprospešný účel, slúžia obyvateľom a návštevníkom mesta a výstavbou nového chodníka 
pri ceste III/3636 sa zvýši bezpečnosť chodcov. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 369 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k návrhu na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 203/2019  
zo dňa 8. 4. 2019  
________________________________________________________________ 
 
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  
 
 
r u š í  
 
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 203/2019 zo dňa 8. 4. 2019 k nájmu 
nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 370 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
________________________________________________________________  
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 písm. 
e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 
 
s c h v a ľ u j e   
 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s 
§ 9a) ods.9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení  
neskorších predpisov nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja 
v správe správcu Gymnázia Terézie Vansovej so sídlom 17. novembra 6, 064 01 Stará 
Ľubovňa, 
 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 3464, k. ú. Stará Ľubovňa,  a to: 
 
- časť pozemku o výmere 24,77 m2 registra KN C parcelné číslo 1184/3 – zastavané plochy 

a nádvoria o celkovej výmere 1008 m2  
 
do nájmu nájomcu – Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 
00330167, za nižšie uvedených podmienok:  
 
- výška nájomného:  1,00 €/ rok  

 
- účel nájmu: umiestnenie 1 ks cykloprístrešku realizovaného v rámci  projektu „Doplnková 

cykloinfraštruktúra v meste Stará Ľubovňa“ 
 
- doba nájmu:  doba neurčitá odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, minimálne 5 rokov 

od ukončenia realizácie projektu  
 
 
 
 
 



 
 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Predmet nájmu bude využitý vo verejnom záujme na umiestnenie stavby - cykloprístrešku 
realizovaného v zmysle zákona č. 151/2019 Zb. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja 
cyklistickej dopravy a cykloturistiky z dôvodu poskytovania služieb širokej verejnosti. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 371/ 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
________________________________________________________________  

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 písm. 
e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 
 
s c h v a ľ u j e   
 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení  
neskorších predpisov nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja 
v správe správcu Strednej odbornej školy so sídlom Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa, 
 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 2969, k. ú. Stará Ľubovňa, a to: 
 
- časť pozemku o výmere 38 m2 registra KN C parcelné číslo 534/58 – ostatná plocha o 

celkovej výmere 680 m2  
 
do nájmu nájomcu – Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 
00330167, za nižšie uvedených podmienok:  
 
- výška nájomného: 1,00 €/ rok  

 
- účel nájmu: umiestnenie 2 ks cykloprístreškov realizovaných v rámci projektu 

„Doplnková cykloinfraštruktúra v meste Stará Ľubovňa“ 
 
- doba nájmu:  doba neurčitá odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, minimálne 5 rokov 

od ukončenia realizácie projektu.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Predmet nájmu bude využitý vo verejnom záujme na umiestnenie stavby - cykloprístreškov 
realizovaných v zmysle zákona č. 151/2019 Zb. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja 
cyklistickej dopravy a cykloturistiky z dôvodu poskytovania služieb širokej verejnosti. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 372 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k schváleniu finančných prostriedkov v rámci spolufinancovania formou dotácie na rok 
2020 v zmysle zákona NR SR č. 57/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na činnosť v súlade so 
Špecifikáciou činností podpory na rok 2020 pre projekt „Nákup komunálneho vozidla pre 
Prešovský samosprávny kraj“ 
___________________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
s c h v a ľ u j e   
 
1. realizáciu projektu v zmysle žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 v 

zmysle zákona NR SR č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na činnosť v súlade so Špecifikáciou 
činností podpory na rok 2020 pre projekt „Nákup komunálneho vozidla pre Prešovský 
samosprávny kraj“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 200 000,00 eur 

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

projektu vo výške max. 10 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutej podpory formou dotácie v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci 

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

výdavkov z Environmentálneho fondu. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 373 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k schváleniu finančných prostriedkov v rámci spolufinancovania IROP pre projekt 
„Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce – Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča“ 
___________________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
s c h v a ľ u j e 
 
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Modernizácia cesty III/3216  Bijacovce – Brezovica, zlepšenie mobility v okrese 
Levoča“  s predpokladaným rozpočtovým nákladom max.  2 200 000,00 eur,  ktorého ciele 
sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja PSK 

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

projektu vo výške max. 110 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

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

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

U Z N E S E N I E   č. 374 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k informatívnej správe o príprave zámeru pre národný projekt „Zlepšenie stredného 
odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov  

 
A.     b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
A.1. informatívnu správu o príprave projektového zámeru národného projektu „Zlepšenie 
stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“ 
 
A.2. že pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok národného projektu uvedeného 
v bode B.1. bude predložená na schválenie presná výška spolufinancovania národného projektu 
vrátane záväzku na úhradu prípadných neoprávnených výdavkov spojených s realizáciou 
národného projektu 

 

B.     s c h v a ľ u j e 
 

B.1. prípravu projektového zámeru národného projektu „Zlepšenie stredného odborného 
školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“, ako podkladu pre prípravu vyzvania pre národný 
projekt financovaný v rámci operačného programu Ľudské zdroje  
 
B.2. predpokladané spolufinancovanie národného projektu uvedeného v bode B.1. 
s predpokladanou výškou spolufinancovania vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov 
projektu.  
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U Z N E S E N I E   č. 375 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k informatívnej správe o príprave dopytovo-orientovaných projektov pre 5 
vybraných SOŠ v rámci iniciatívy Slovenská republika: Catching-up 
Regions Initiative (CuRI)  
________________________________________________________________  
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov 

 
A.     b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
A.1. informatívnu správu o príprave dopytovo-orientovaných projektov v rámci iniciatívy 
Slovenská republika: Catching-up Regions Initiative (CuRI) pre plánovanú výzvu v rámci 
Integrovaného regionálneho operačného programu (prioritná os 2. – Ľahší prístup k efektívnym 
a kvalitnejším verejným službám; špecifický cieľ 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných 
odborných škôl na praktickom vyučovaní) pre: 
 
a) príspevkové organizácie: 

1. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, 
Kežmarok 

2. Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 
3. Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce 

 
b) rozpočtové organizácie: 

1. Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, 
Medzilaborce 

2. Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov 
 

A.2. že pred podaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok dopytovo-orientovaných 
projektov uvedených v bode B.1. budú predložené na schválenie presné výšky 
spolufinancovania projektov vrátane záväzku na úhradu prípadných neoprávnených výdavkov 
spojených s ich realizáciou  
 
B.    s c h v a ľ u j e 

 

B.1. prípravu dopytovo-orientovaných projektov:  
• „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska 

brána 349/2, Kežmarok“ 



 
 
 

• „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce“ 

• „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, Stará 
Ľubovňa“ 

• „ Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad – 
Matejovce“ 

• „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“ 
 
pre plánovanú výzvu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (prioritná os 
2. – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; špecifický cieľ 2.2.3 – 
Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní).  
 

B.2. financovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a súvisiacej inžinierskej 
činnosti k projektom vyplývajúcim z iniciatívy Catching-up Regions v maximálnom objeme 
150 000,00 eur za každú vybranú SOŠ uvedenú v bode A.1. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 376 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k Programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020  
– schválenie projektovej žiadosti  
________________________________________________________________  

 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
s c h v a ľ u j e 
 
1. predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu 

„Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a 
Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny – 2. etapa“  s predpokladaným rozpočtovým nákladom 
max. 1 300 000,00 eur, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK 
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 

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

projektu vo výške max. 65 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého finančného príspevku v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci 

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

výdavkov z Riadiaceho orgánu Programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – 
Ukrajina 2014 – 2020. 

 

V Prešove dňa 13. decembra 2019 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                            PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                          PhDr. Jozef Lukáč v. r. 



 
 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 377 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k návrhu na spolufinancovanie projektu „Vypracovanie energetického auditu pre budovy 
vo vlastníctve PSK“ v rámci OP KŽP, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53 
________________________________________________________________  

 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
s c h v a ľ u j e 
 
1. predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Vypracovanie energetického 

auditu pre budovy vo vlastníctve PSK“ realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC441-
2019-53, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom Prešovského 
samosprávneho kraja a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 - 2020  

 
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy 

 
3. predfinancovanie a spolufinancovanie projektu zo zdrojov PSK:  

- predpokladaná výška oprávnených výdavkov projektu v objeme 210 500 eur 
- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených 
  výdavkov – 5 %: 10 525 eur 
- výška príspevku v objeme 199 975 eur 

 
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov resp. prípadných 

výdavkov, o ktoré bude znížená výška celkových oprávnených výdavkov spojených s 
realizáciou projektu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 378 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k návrhu odmeny hlavnému kontrolórovi PSK  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 19b ods. 2 zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení 
 
s c h v a ľ u j e 
 
hlavnému kontrolórovi PSK Ing. Jozefovi Hudákovi odmenu za rok 2019 
vo výške 30 % súhrnu poskytnutých platov za rok 2019.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 379 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 9. decembra 2019 

 
k návrhu odmeny poslancom Zastupiteľstva PSK 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e 
 
odmenu poslancom Zastupiteľstva PSK za rok 2019 vo výške mesačnej odmeny 
poslanca Zastupiteľstva PSK. 
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