Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

UZNESENIA
z 18. zasadnutia
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020

Číslo: Obsah uznesenia:

380.

k voľbe hlavného kontrolóra PSK

381

k informatívnej správe o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK

382.

k správe o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2019

383.

k správe o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2019

384.

k informatívnej správe o výsledku kontroly NKÚ „Vyššie územné celky – tvorcovia
a realizátori vybraných verejných politík“ za oblasť školstva a zdravotníctva a
k prijatým opatreniam ku kontrolným zisteniam

385.

k úprave rozpočtu PSK č. 1/PSK/2020

386.

k informatívnej správe o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

387.

k návrhu na rozdelenie finančného príspevku na rok 2020 pre subjekty vykonávajúce
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v zmysle
VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení

388.

k informatívnej správe o organizačných zmenách Úradu PSK od 1. 11. 2019
a k informácii o pripravovaných aktivitách a zmenách na Úrade PSK

389.

k návrhu zmien na prípravu systému strategického rozvoja

390.

k Výzve PREDSEDU PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020
v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK

391.

k Výzve Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020
v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK

392.

k Výzve pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020
v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK

393.

k návrhu na schválenie účasti PSK v pripravovanom projekte „Zlepšenie dostupnosti
a mobility v rámci SK-UA cezhraničného regiónu“ v rámci 3. výzvy Maďarsko Slovensko – Ukrajinsko – Rumunského cezhraničného programu ENI 2014 - 2020

394.

k návrhu na schválenie prípravy projektovej dokumentácie na vybrané úseky
„Poloniny trail“ v rámci očakávaných výstupov iniciatívy Catching-up Regions II.

395.

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 273/2019 zo dňa 26. 8. 2019

396.

k informatívnej správe o iniciatíve Catching-up Regions v PSK

397.

k schváleniu predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre národný projekt
„Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK“

398.

k návrhu na dofinancovanie projektu „Zlepšenie dopravného napojenia okresov
Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor“

399.

k predfinancovaniu a spolufinancovaniu mikroprojektu z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko
2014 – 2020 Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove

400.

k predfinancovaniu a spolufinancovaniu mikroprojektu z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko
2014 – 2020 Múzea v Kežmarku

401.

k predfinancovaniu a spolufinancovaniu mikroprojektu z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko
2014 – 2020 Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku

402.

k schváleniu finančných prostriedkov v rámci výzvy CLT01 z programu „Podnikanie
v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ vyhlásenej Úradom vlády SR
(nórske fondy) pre projekt „Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) – rekonštrukcia
severovýchodnej hradby a 3. nádvoria“

403.

k schváleniu finančných prostriedkov v rámci výzvy z programu ENI Cezhraničná
spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 pre projekt
„Karpatská hviezdna dráha“

404.

k schváleniu finančných prostriedkov v rámci výzvy z programu ENI Cezhraničná
spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 pre žiadateľa
Podduklianske osvetové stredisko

405.

k Dodatku č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK

406.

k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa

407.

k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa

408.

k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa

409.

k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa

410.

k nájmu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa

411.

k nájmu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa

412.

k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku – kúpa
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413.

k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku – kúpa

414.

k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku – kúpa

415.

k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku – kúpa

416.

k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku – kúpa

417.

k zmene účelového určenia majetku

418.

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

419.

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 296/2019 zo dňa 26. 8. 2019

420.

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 295/2019 zo dňa 26. 8. 2019

421.

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 297/2019 zo dňa 26. 8. 2019

422.

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

423.

k návrhu na neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného
nehnuteľného majetku

424.

k návrhu na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu
Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy J. Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní

425.

k návrhu na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu
Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom
vyučovaní

426.

k návrhu na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu
Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní

427.

k správe o všetkých vynaložených finančných prostriedkoch a ich účelnosti použitia
vrátane určenia ďalších postupov – FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., Prešov

428.

k informatívnej správe o činnosti spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s.,
jej dcérskych spoločností a nemocníc PSK

429.

k výpožičke majetku PSK

430.

k informácii o skončení pracovného pomeru dvoch riaditeľov zariadení sociálnych
služieb a o poverení ich vedením

431.

k návrhu na odvolanie a voľbu člena – neposlanca komisie finančnej zriadenej
pri Zastupiteľstve PSK
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 380 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k voľbe hlavného kontrolóra PSK

________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. l) s prihliadnutím
na § 19a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

A/ k o n š t a t u j e,
že uchádzači o voľbu hlavného kontrolóra PSK Mgr. Dominik Höger, Ing. Jozef Hudák,
JUDr. Soňa Šáliová, Ing. Miroslav Mikloš, Mgr. Peter Čekan, PhD., splnili podmienky
účasti na voľbu hlavného kontrolóra PSK
B/ v o l í
do funkcie hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja
Ing. Miroslava Mikloša
C/ b e r i e n a v e d o m i e
priebeh a výsledky voľby hlavného kontrolóra PSK.

V Prešove dňa 10. februára 2020

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. 381 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k informatívnej správe o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK
________________________________________________________________

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 382 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k správe o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2019
________________________________________________________________

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2019.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 383 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k správe o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2019
________________________________________________________________

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2019.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 384 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k informatívnej správe o výsledku kontroly NKÚ „Vyššie územné celky –
tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík“ za oblasť školstva
a zdravotníctva a k prijatým opatreniam ku kontrolným zisteniam
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade so zákonom
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
informatívnu správu o výsledku kontroly NKÚ „Vyššie územné celky – tvorcovia
a realizátori vybraných verejných politík“ za oblasť školstva a zdravotníctva
a prijaté opatrenia ku kontrolným zisteniam.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 385 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k úprave rozpočtu č. 1/PSK2020 Prešovského samosprávneho kraja
pre rok 2020
________________________________________________________________
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.
A.1

s c h v a ľ u j e úpravu rozpočtu č. 1/PSK/2020 nasledovne:
Bežný rozpočet
Bežné príjmy

o

+ 614 700 €

na

228 874 700 €

Bežné výdavky

o

+ 104 700 €

na

214 654 700 €

v tom oblasť financovania
A.1.1 Oblasť financovania: ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
01 Všeobecné verejné služby - zdroj 41
účelové vyčlenenie finančných prostriedkov

25 000 €

Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zákona 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov pre Nadáciu PSK pre podporu
rodiny
04.5 Cestná doprava – zdroj 41
Príprava projektov v rámci IROP
A.2

104 700 €

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy

o

0€

na

450 000 €

Kapitálové výdavky

o

+ 34 501 367 €

na

57 855 291 €

v tom oblasť financovania:
A.2.1 Úrad samosprávneho kraja
A.2.2 Doprava

8 630 867 €
15 333 608 €

A.2.3 Kultúrne služby

2 966 854 €

A.2.4 Vzdelávanie

5 114 058 €

A.2.5 Sociálne zabezpečenie

2 455 980 €

A.3

Rozpočet finančných operácií
Príjmové finančné operácie upraviť

o + 33 991 367 €

na

45 491 367 €

Výdavkové finančné operácie upraviť

o

na

2 306 076 €

0€

V tom:

A.4

Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami

34 991 367 €

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

-1 000 000 €

Rozpis kapitálových výdavkov
Podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia

A.5

Investičný plán PSK na rok 2020 (pripravované investičné akcie)
Podľa prílohy č. 2 tohto uznesenia.

V Prešove dňa 10. februára 2020

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. 385/2020 zo dňa 10. 2. 2020
Rozpis kapitálových výdavkov
Názov organizácie

Názov investičnej akcie

FK

ZF

Rozpis KV za všetky oblasti financovania SPOLU

Suma
34 501 367 €

Oblasť financovania: Úrad samosprávneho kraja

8 630 867 €

Nedočerpané kapitálové výdavky z roku 2019

6 424 204 €

Úrad PSK

Dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení - Výzva pre región
Upgrade virtualizačnej platformy IIS
Správa dát registra poskytovateľov sociálnych služieb a registra žiadateľov o finančný
modul
Redizajn WEB portálu

01.

RF

4 434 000 €

01.

RF

67 200 €

01.

RF

104 376 €

01.

RF

36 000 €

Implementácia súhrnného štatistického modulu OvZP pre zriaďovateľa

01.

RF

48 000 €

VLANizácia serverového rozsahu

01.

RF

28 800 €

Revitalizácia exteriéru budovy, vonkajších vstupov a parkoviska - PD
Revitalizácia interiérových priestorov sídla PSK na Námestí mieru 2 v Prešove
(vrátane PD, stavebného a autorského dozoru)
Systém pre pasportizáciu nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja

01.

RF

48 332 €

01.

RF

640 925 €

01.

RF

100 000 €

Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany - úprava PD

04.5

RF

21 813 €

III/3635 (III/557 003) Malá Domaša - Detrík - úprava PD

04.5

RF

17 200 €

Bijacovce - Brezovica - úprava PD

04.5

RF

31 410 €

Rekonštrukcia mostného objektu 3450-049 v meste Prešov (Lesík delostrelcov) - PD

04.5

RF

40 000 €

Cesty v nevyhovujúcom a havarijnom stave v okrese Snina - PD

04.5

RF

38 400 €

II/533 Levoča - Spišská Nová Ves

04.5

RF

24 000 €

II/545 Kapušany - Fulianka
III/3440 (III/068 002) Prešov - most cez Sekčov (ul. Solivarská), III/3440 (III/068 002
Prešov - most cez Sekčov (ul. Solivarská) - úprava PD

04.5

RF

17 200 €

04.5

RF

5 042 €

Preložka cesty III/3146 - juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa - spoločná
investícia s mestom Stará Ľubovňa (v tom nedočerpaná dotácia mesta Stará Ľubovňa
29 €)

04.5

RF

232 477 €

04.5

11H

29 €

09

RF

489 000 €

Príprava projektov IROP:

Rekonštrukcia Gymnázia, Strednej umeleckej školy a Hotelovej akadémie v Kežmarku
- PD
Kapitálové výdavky roku 2020
Úrad PSK

Dotácie v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení – Výzva predsedu PSK
a Mikroprogram PSK
Dotácie v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení - Výzva pre región
Softvérové vybavenie pre správu budov
Prepojenie systému Magma HCM so systémom SPIN na úrovni zaúčtovania miezd pre
OvZP (OF)
Načítanie bankových výpisov do iSPIN pre OvZP PSK

2 206 663 €
01.

41
112 200 €

01.

41

01.

RF

01.

RF

01.

RF

26 263 €

Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja

01.

RF

211 800 €

Registratúra pre OvZP

01.

RF

240 000 €

Integrácia Crystal-Consulting do IIS PSK

01.

RF

36 000 €

Podávanie dotácií plne elektronicky

01.

RF

25 200 €

Elektronické spracovanie služobných ciest + CPT, manažment áut

01.

RF

35 000 €

HCM Magma Portál

01.

RF

19 200 €

397 800 €
258 000 €
47 200 €

LAN Desk - správa PC licencie

01.

RF

18 000 €

Nové HW a SW vybavenie na základe novej architektúry 2020

01.

RF

630 000 €

Investičná príprava projektov v rámci Catching up I. a II.

01.

RF

150 000 €

Oblasť financovania: Doprava

15 333 608 €

Nedočerpané kapitálové výdavky z roku 2019
SÚC PSK

8 274 908 €

Rekonštrukcia mosta II/554-044 v obci Oľka, PD

04.5

RF

20 000 €

Stabilizácia zosuvu III/3099 Holumnica, PD

04.5

RF

20 000 €

Odstránenie bodovej závady na ceste III/3491 v obci Raslavice, PD

04.5

RF

15 000 €

Rekonštrukcia cesty III/3869 Krásny Brod - Roškovce, PD

04.5

RF

40 000 €

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 Podbanské - Spišská Belá, PD

04.5

RF

83 000 €

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3177 pred mestom Sabinov, PD

04.5

RF

5 000 €

Rekonštrukcia prevádzkovej budovy Giraltovce, PD

04.5

RF

10 000 €

Umývarka vozidiel na stredisku Poprad, PD

04.5

RF

10 000 €

Zateplenie administratívnej budovy na stredisku Kežmarok, PD

04.5

RF

5 000 €

Zateplenie administratívnej budovy SÚC PSK na stredisku Levoča, PD

04.5

RF

5 000 €

Sklad emulzie s technologickým zariadením na stredisku Poprad, PD

04.5

RF

5 000 €

Sociálno-prevádzková budova strediska Chminianska Nová Ves, PD

04.5

RF

10 000 €

Prevádzková budova s autoumývarkou vozidiel v správe oblasti Prešov, PD
Prestrešenie skládky chemického posypového materiálu a prestrešenie na vozidlo,
stredisko Hanušovce nad T., PD
Rekonštrukcia ciest III/06815 Prešov, ul. Kuzmányho, prestavba

04.5

RF

15 000 €

04.5

RF

5 000 €

04.5

RF

65 000 €

04.5

RF

1€

Odstránenie bodových závad na III/3177 Ražňany - Hermanovce - tech. štúdia
Rekonštrukcia križovatky pri železničnom priecestí cesty č. II/534 a II/537 Starý
Smokovec - PD
Rekonštrukcia úseku cesty III/3508 obec Koprivnica časť Dubie

04.5

RF

12 000 €

04.5

RF

10 081 €

04.5

RF

750 €

Rekonštrukcia cesty III/3482 Hrabské

04.5

RF

616 €

04.5

RF

300 000 €

04.5

131J

20 000 €

III/3497 Kružlov - obec

04.5

RF

2 695 €

III/3498 Hervartov - obec

04.5

RF

22 527 €

Rekonštrukcia mosta 3822-002 Prituľany na ceste III/3822 vrátane PD - HS

04.5

RF

13 518 €

III/3075 Poprad - Spišské Bystré

04.5

RF

5 922 €

III/3066 križovatka s cestou I/18 - Gánovce

04.5

RF

18 545 €

Prístrešok čerpacej stanice PHM stredisko Levoča

04.5

RF

30 171 €

III/3150 Plaveč - Andrejovka

04.5

131J

4 056 €

Sanácia zosuvu na ceste III/3523 Šarišské Čierne

04.5

RF

5 385 €

II/534 Poprad križ. I/18 D1 Poprad, Vysoké Tatry
Prestavba skládky chemického posypového materiálu oblasť Prešov, str. Nižná
Šebastová
II/575 Bukovce - Makovce, bodová závada

04.5

RF

1 676 €

04.5

RF

6 149 €

04.5

RF

4 569 €

III/3467 Chmeľov - obec

04.5

RF

2 098 €

II/558 Starina - Pod Velínom
Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho - Obec Kolbovce - pozemky
v celkovej výmere 12 135 m2 (uzn. Z PSK č. 63/2018 z 21.5.2018)
Odstránenie havarijného stavu zosuvu cesty III/3892 na úseku medzi obcami Stakčín
a Kalná Roztoka vrátane vypracovania PD
Stabilizácia cesty III/3335- Varhaňovce zosuv - I. etapa

04.5

RF

11 618 €

04.5

RF

1€

04.5

RF

18 967 €

04.5

RF

38 744 €

04.5

RF

147 456 €

Kúpa nehn. majetku z vlastníctva SR - Slovenská správa ciest, a to pozem.
komunikácie I/68 v dĺžke 0,515 km a pozemkov nachádzajúcich sa pod úsekom
prevádzanej komunikácie v k. ú. Lipany

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

Odstránenie bodových závad na ceste III/3491 - rekonštrukcia mosta 3491-011 za
obcou Fričkovce, vrátane PD
PD na realizáciu stavby "Rekonštrukcia cesty III/3862 - Radvaň nad Lab. - Oľka"

SÚC PSK

04.5

131J

39 894 €

04.5

RF

15 000 €

Stabilizácia zosuvu na III/3138 Malý Lipník - vrátane PD

04.5

RF

20 000 €

Rekonštrukcia cesty II/554 - Kladzany vrátane odvodnenia cestného telesa

04.5

RF

15 000 €

Environmentálne opatrenia vypl. z legislatívy ŽP (záchytná nádrž a manipulačná
plocha nádrže PHM) - oblasť PP

04.5

RF

30 000 €

III/3460 Ruské Pekľany-hranica s KSK

04.5

131J

10 300 €

04.5

RF

17 810 €

III/3535 Kožany - spojka
III/3179 Veľký Šariš - Medzany

04.5

131J

3 356 €

04.5

RF

61 303 €

04.5

131J

190 000 €

04.5

RF

78 617 €

Rekonštrukcia mosta 3533-028 Bardejov

04.5

RF

11 819 €

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

04.5

RF

18 000 €

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

04.5

RF

14 000 €

III/3830 Jankovce - spojka

04.5

131J

12 021 €

III/3869 Krásny Brod - Roškovce

04.5

131J

7 510 €

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

04.5

131J

57 313 €

III/3581 Šandal - Radoma

04.5

RF

5 364 €

Stabilizácia zosuvu III/3142 Malý Lipník - Sulín - PD
Environmentálne opatrenia vypl. z legislatívy ŽP (ochrana vôd, nebezp. odpady, čerp.
stanica PHM a p. ) oblasť SK
Prístrešok na chemický posyp. materiál + vozidlo - str. Holčíkovce
Rekonštrukcia kotolne a opatrenia na zníženie energetickej náročnosti objektu SÚC
PSK, oblasť Humenné
Sklad emulzie s technologickým zariadením Lipany

04.5

RF

20 000 €

04.5

RF

108 174 €

04.5

RF

55 553 €

04.5

RF

17 722 €

04.5

RF

72 000 €

Výstavba mosta č. 3584-001 pred obcou Krušinec

Šmykom riadený nakladač (ŠRN) 1ks

04.5

RF

49 999 €

Rekonštrukcia mosta 537-019 nad Zubačkou vrátane PD

04.5

RF

341 908 €

Rekonštrukcia mosta č. 3541-01 Ladomirová

04.5

RF

174 467 €

04.5

RF

106 878 €

04.5

131J

34 000 €

04.5

RF

200 000 €

Stabilizácia cesty III/3110 Malá Franková
Skládka CHPM na stredisku Bardejov - vrátane PD
Skládka CHPM na stredisku Poprad - vrátane PD

04.5

RF

235 000 €

Skládka CHPM na stredisku Kežmarok - vrátane PD
MPV - Odstránenie bodových závad na ceste III/3491 a rekonštrukcia mosta 3491-011
za obcou Fričkovce
MPV - III/3066 križovatka s cestou I/18 Gánovce

04.5

RF

150 000 €

04.5

RF

5 910 €

04.5

RF

10 000 €

MPV - SÚC PSK, oblasť Poprad - areál Poprad

04.5

RF

20 000 €

MPV - SÚC PSK, oblasť Prešov - areál Nižná Šebastová

04.5

RF

20 000 €

MPV - Rekonštrukcia mosta č. 3584-001 Krušinec
Geotechnický monitoring počas realizácie stavby Stabilizácia cesty III/3335
Varhaňovce - zosuv

04.5

RF

22 815 €

04.5

RF

5 000 €

04.5

RF

5 000 €

04.5

RF

13 000 €

04.5

RF

5 000 €

Geotechnický monitoring po výstavbe Odstránenie havarijného stavu zosuvu cesty
III/3865 na úseku medzi obcami Čabiny a Sukov
Geotechnický monitoring pred výstavbou Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou
Palota
Geodetický monitoring po výstavbe zosuvného územia na stavbe III/3892 Stakčín Kalná Roztoka
Geotechnický monitoring pred výstavbou: Stabilizácia zosuvov na ceste III/3635 Detrík
- Malá Domaša
Geotechnický monitoring pred výstavbou: III/3431 Záhradné - zosuv

04.5

RF

20 000 €

04.5

RF

13 000 €

Skúšky únosností zemín

04.5

RF

15 000 €

SÚC PSK

Skúšky únosnosti konštrukčných vrstiev vozovky a meranie rovinatosti

04.5

RF

10 000 €

Skúšky na mostných konštrukciách

04.5

RF

5 000 €

Kontrolné skúšky asfaltových zmesí

04.5

RF

5 000 €

Kontrolné skúšky betónových zmesí

04.5

RF

5 000 €

III/3500 Koprivnica - Kochanovce

04.5

RF

12 047 €

III/3498 Kľušovská Zábava - Hervartov

04.5

RF

11 011 €

III/3080 Nová Lesná - prieťah

04.5

RF

5 055 €

III/3064 Batizovce - Gerlachov

04.5

RF

5 389 €

III/3464 Bajerov - Kvačany

04.5

RF

6 964 €

III/3177 Sabinov - Jarovnice

04.5

RF

14 185 €

III/3536 Hrabovčík - Rovné

04.5

RF

12 379 €

III/3499 Kružlov - Kríže

04.5

131J

23 449 €

III/3829 Baškovce - Černina

04.5

131J

135 000 €

III/3107 Toporec - Haligovce (SL)

04.5

131J

23 986 €

III/3212 Spišské Podhradie - Katúň

04.5

131J

11 779 €

III/3202 Ordzovany - križ. III/3216 Bijacovce

04.5

131J

6 439 €

III/3060 Tatranská Štrba - Štrba

04.5

131J

2 863 €

III/3070 Spišský Štiavnik - križ. III/3068

04.5

131J

2 328 €

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

04.5

131J

5 144 €

III/3446 Prešov - Tuhrina

04.5

131J

21 335 €

III/3452 Gregorovce - Demjata

04.5

131J

7 387 €

III/3458 Fulianka - spojka

04.5

131J

75 000 €

III/3462 Ľubovec - Klenov

04.5

131J

130 595 €

III/3193 Lipany - Krivany

04.5

131J

17 114 €

III/3889 Snina - prieťah

04.5

131J

8 715 €

III/3160 Čirč - spojka

04.5

131J

2 876 €

III/3146 Stará Ľubovňa - Jakubany

04.5

131J

7 134 €

III/3145 Chmeľnica - spojka

04.5

131J

4 115 €

III/3582 Stropkov - Bokša

04.5

131J

4 079 €

III/3582 Prieťah Baňa

04.5

131J

6 950 €

III/3577 Kolbovce - Soľník

04.5

131J

3 501 €

III/3583 Duplín - Potoky

04.5

131J

4 144 €

III/3530 Mestisko - Svidník

04.5

131J

7 856 €

III/3537 Kapišová - Kružlová

04.5

131J

12 204 €

III/3543 Hunkovce - Korejovce

04.5

131J

13 048 €

III/3614 Zámutov

04.5

131J

29 994 €

III/3630 Vavrinec

04.5

131J

12 313 €

Zavedenie mzdového programu Magma

04.5

RF

14 584 €

III/3078 Podspády - št. hr. PL-SR (Jurgów)

04.5

RF

40 000 €

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

04.5

RF

518 392 €

Rekonštrukcia mosta Sabinov 3177-002

04.5

RF

330 182 €

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

04.5

RF

668 155 €

II/546 Prešov - Klenov - odvodnenie cestného telesa

04.5

RF

11 099 €

II/545 Janovce - Kľušov - odvodnenie cestného telesa

04.5

RF

25 876 €

II/545 Kapušany - Fulianka

04.5

RF

22 994 €

II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

04.5

RF

11 652 €

II/534 Poprad - Starý Smokovec
Rekonštrukcia cesty III/3493 Janovce - križ. ciest III/3493 a 3491
III/3552 Belejovce - otočisko vozidiel ZÚ

04.5

RF

21 261 €

04.5

RF

51 336 €

04.5

131J

95 000 €

04.5

RF

2 097 €

SÚC PSK

III/3537 Vápeník - otočisko vozidiel ZÚ
III/3533 Giraltovce - Brezov

04.5

RF

2 668 €

04.5

RF

33 501 €

III/3517 Bardejovská Nová Ves - Andrejová

04.5

131J

21 915 €

III/3499 Kríže - Kružlov

04.5

RF

9 784 €

III/3497 Richvald - obec

04.5

RF

1 285 €

III/3502 Marhaň - Koprivnica

04.5

RF

25 000 €

III/3832 Humenné - Porúbka

04.5

RF

22 213 €

III/3820 Nižná Sitnica - Vyšná Sitnica

04.5

131J

9 595 €

III/3210 Priepust na ceste III/3210 Lúčka

04.5

RF

5 000 €

III/2343 stav. - bezp. opatrenia Lučivná

04.5

131J

8 508 €

III/3446 Styková križovatka cesty III/3446 s MK Záborské, vrátane PD

04.5

RF

5 000 €

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

04.5

RF

5 213 €

III/3462 Ľubovec - Klenov

04.5

RF

75 609 €

III/3464 Bajerov - Kvačany

04.5

RF

1 774 €

III/3325 Šarišské Bohdanovce

04.5

RF

1 565 €

III/3445 Drienov - Lemešany

04.5

RF

135 000 €

Rekonštrukcia križovatky ciest III/3446 a III/3443 v obci Záborské, vrátane PD

04.5

RF

5 000 €

III/3174 Bodovce - Ratvaj

04.5

RF

3 440 €

III/3193 Brezovica - prieťah obce

04.5

131J

5 551 €

III/3171 Krásna Lúka - Bajerovce

04.5

RF

10 583 €

III/3193 Lipany - Tichý Potok

04.5

RF

15 000 €

III/3128 Stará Ľubovňa - Litmanová

04.5

131J

7 870 €

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

04.5

RF

6 154 €

III/3614 Čaklov - Zámutov

04.5

RF

5 643 €

III/3626 Sečovská Polianka - Cabov

04.5

RF

II/554 Poša

04.5

RF

3 140 €
1 038 €

III/3617 križ. I/18 - III/3617 železničné priecestie

04.5

RF

5 070 €

Skládka chemického posypového materiálu - cestmajsterstvo Tatranská Štrba

04.5

RF

15 000 €

Sklad emulzie na cestmajsterstve Poprad

04.5

RF

75 000 €

Vodovod a kanalizácia Lipany

04.5

RF

5 295 €

Prepojenie AB SÚC PSK a oprava oplotenia

04.5

RF

10 000 €

Vzduchotechnika a rekonštrukcia soc. hyg. zariadení v AB Riaditeľstva SÚC PSK

04.5

RF

29 823 €

Finišér

04.5

RF

200 000 €

Valec - 2 ks

04.5

RF

202 690 €

Fréza

04.5

RF

208 342 €

Podvalník - 2 ks

04.5

RF

60 000 €

Sklápač 16 t - 2 ks

04.5

RF

180 000 €

Nadstavba na asf. postrek

04.5

RF

70 000 €

Technická štúdia a Dokumentácia na územné rozhodnutie stavby "III/3622
Severozápadný obchvat Vranova s napojením na cestu I/18

04.5

RF

60 000 €

Rekonštrukcia cesty III/3523 Smilno - Šarišské Čierne

04.5

RF

10 000 €

Rekonštrukcia cesty III/3452 Gregorovce

04.5

RF

5 000 €

Kosačky pod zvodidlá (2 ks)

04.5

RF

50 000 €

Šmykom riadený nakladač s frézou na asfalt

04.5

RF

65 000 €

Rekonštrukcia mosta č. 3193-004 cez miestny potok v obci Krivany
Kúpa pozemkov v k. ú. Bajerov z vlastníctva obce Bajerov (uznesenie Z PSK č.
241/2019 zo 14. zasadnutia Z PSK konaného dňa 17.6.2019)
III/3179 Rekonštrukcia križ. Veľký Šariš III/3179 s MK - pod hradom, odkúpenie PD

04.5

RF

9 408 €

04.5

RF

1€

04.5

RF

1€

Asfaltérska čata

SÚC PSK

Svetelná signalizačná križovatka ciest III/3179 Veľký Šariš - III/3451 Kanaš s cestou
I/68
Univerzálna vysprávková nadstavba pre realizáciu opráv ciest tryskovou metódou

04.5

RF

4 999 €

04.5

RF

75 000 €

Rekonštrukcia mosta č. 3431-002 Fintice, PD

04.5

RF

10 000 €

Kúpa pozemkov v k. ú. Prešov a Solivar z vlastníctva mesta Prešov

04.5

RF

12 €

Valník 7-miestny

04.5

RF

75 000 €

Stabilizácia zosuvov na ceste III/3431 Záhradné
Zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch na
objektoch, rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK - stredisko Vranov nad Topľou
Rekonštrukcia plošných deformácií na ceste III/3533 okr, hr. SK/BJ

04.5

RF

430 000 €

04.5

RF

53 000 €

04.5

RF

17 745 €

Odstránenie HS cesty III/3083 Tatranské Matliare - Veľká Lomnica

04.5

RF

99 600 €

Rekonštrukcia cesty II/554 Repejov - okr. hr. Stropkov

04.5

RF

5 142 €

II/559 Borov - prieťah

04.5

RF

2 495 €

Prieťah Valentovce III/3864, okres Medzilaborce

04.5

RF

1 371 €

II/558 Stakčín - VN Starina

04.5

RF

1 959 €

III/3886 Uličské Krivé - prieťah

04.5

RF

4 327 €

II/559 Udavské, žel. stanica - križ. Veľopolie

04.5

RF

515 €

II/554 Košarovce - Nižná Sitnica

04.5

RF

3 780 €

Kapitálové výdavky roku 2020
Rekonštrukcia mosta M1402 v km 23,184 cez potok pri odbočke do obce Jalová, PD

7 058 700 €
04.5

RF

15 000 €

Rekonštrukcia mosta M3582 (č. 543029-001) cez potok Vesné, Šarišské Jastrabie, PD 04.5

RF

10 000 €

Rekonštrukcia mosta M4597 cez potok Ľubotinka v obci Vislanka, PD

04.5

RF

20 000 €

Rekonštrukcia mosta M5112 cez bezmenný potok pred obcou Ulič, PD

04.5

RF

10 000 €

Rekonštrukcia mosta M5833 (č. 68_049) nad železničnou traťou a MK v meste
Prešov, PD

04.5

RF

30 000 €

Rekonštrukcia mosta v obci Torysa, č. 3193-007, PD

04.5

RF

25 000 €

Odpočívadlá a ostatné spevnené plochy na ceste II/537, PD

04.5

RF

70 000 €

Inžinierska činnosť pre prípravu stavby "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste
II/537"

04.5

RF

45 000 €

Rekonštrukcia križovatky na ceste I/68 a III/3154 Pusté Pole, PD

04.5

RF

10 000 €

Odstránenie bodových závad na ceste III/3182, Sabinov - Červená Voda, PD

04.5

RF

30 000 €

Odstránenie bodových závad na ceste III/3500 Lukavica, PD

04.5

RF

30 000 €

Rekonštrukcia križovatky na ceste II/542 a III/3111 Matiašovce, PD

04.5

RF

10 000 €

Rekonštrukcia mosta č. 3886-006, Zboj

04.5

RF

200 000 €

Rekonštrukcia mosta III/559-013A v obci Radvaň nad Laborcom

04.5

RF

100 000 €

Rekonštrukcia mosta M4415 (č. 542003-002) cez Frankovský potok za obcou Veľká
Franková

04.5

RF

200 000 €

Rekonštrukcia cesty II/546 Prešov - Klenov

04.5

RF

185 000 €

Rekonštrukcia cesty II/545 Kapušany - Raslavice

04.5

RF

200 000 €

Rekonštrukcia cesty II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

04.5

RF

175 000 €

Rekonštrukcia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec

04.5

RF

190 000 €

Rekonštrukcia cesty II/545 Janovce - Kľušov

04.5

RF

200 000 €

Stavebno-technický dozor pri rekonštrukciách ciest a mostov

04.5

RF

75 000 €

Výstavba skládky chemického posypového materiálu na cestmajsterstve Humenné,
PD

04.5

RF

10 000 €

SÚC PSK

Výstavba skládky chemického posypového materiálu na cestmajsterstve Chminianska
Nová Ves, PD

04.5

RF

15 000 €

Rekonštrukcia administratívnych budov AB1 a AB2 oblasti Prešov, PD

04.5

RF

15 000 €

Rekonštrukcia administratívnej budovy a garáží na cestmajsterstve Spišská Stará Ves,
04.5
PD

RF

15 000 €

Výstavba prístrešku na chemický posypový materiál a vozidlá na cestmajsterstve
Vranov nad Topľou, vrátane PD

04.5

RF

10 000 €

Enviromentálne opatrenia vypl. z legislatívy ŽP (ochrana vôd, nebez. odpady, čerp.
stanica PHM a p.) – oblasť SK (dofinancovanie)

04.5

RF

46 000 €

Skládka CHPM na stredisku Bardejov - vrátane PD (dofinancovanie)

04.5

RF

95 000 €

Prístrešok čerpacej stanice PHM – stredisko Levoča (dofinancovanie)

04.5

RF

78 000 €

Skládka chemického posypového materiálu na stredisku Poprad, PD (dofinancovanie)

04.5

RF

55 000 €

Skládka chemického posypového materiálu na stredisku Kežmarok, PD
(dofinancovanie)

04.5

RF

35 000 €

Výstavba skládky chemického posypového materiálu na cestmajsterstve Tatranská
Štrba

04.5

RF

200 000 €

Výstavba sociálno-prevádzkovej budovy na cestmajsterstve Chminianska Nová Ves

04.5

RF

210 000 €

Kanalizácia areálu cestmajsterstva Lipany

04.5

RF

215 000 €

Rekonštrukcia administratívnych budov AB1 a AB2 oblasti Prešov

04.5

RF

200 000 €

Výstavba skládky chemického posypového materiálu na cestmajsterstve Stará
Ľubovňa

04.5

RF

300 000 €

Rekonštrukcia administratívnej budovy a garáží na cestmajsterstve Spišská Stará Ves

04.5

RF

90 000 €

Posypové vozidlo s radlicou a vyklápacou korbou - 9 ks

04.5

RF

2 070 000 €

Zálievková súprava

04.5

RF

73 000 €

Čelný nakladač - 5 ks

04.5

RF

Nákladné motorové vozidlo - valník s hydraulickou rukou 7 t - 3 ks

04.5

RF

480 000 €
160 000 €

Úžitkové vozidlo valník do 3,5 t - 9 ks

04.5

RF

225 000 €

Signalizačné vozíky - 3 ks

04.5

RF

36 000 €

Referentské vozidlo - 3 ks

04.5

RF

45 000 €

Bariérová kosačka - 5ks

04.5

RF

275 000 €

Geodetické zariadenie - GNSS (GPS)

04.5

RF

12 000 €

Geodetické zariadenie - Totálna stanica (jednomužný set)

04.5

RF

20 000 €

Systém na elektronické verejné obstarávanie

04.5

RF

4 500 €

Automatizovaná správa registratúry a cestovných príkazov

04.5

RF

112 200 €

Prechod na spôsob evidencie oddeleného účtovníctva od rozpočtu, zavedenie
evidencie žiadaniek a ich schvaľovanie

04.5

RF

88 000 €

Automatizované zverejňovanie dokladov z ekonomického informačného systému

04.5

RF

7 000 €

Výpočtová technika a príslušenstvo

04.5

RF

32 000 €

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Bardejov

04.5.

111

-561 000 €

III/3523, Šarišské Čierne

04.5.

111

96 000 €

III/3533, Marhaň

04.5.

111

140 000 €

III/3485, Tarnov - Gaboltov

04.5.

111

85 000 €

III/3491, Fričkovce

04.5.

111

90 000 €

III/3520, Varadka - Vyšná Polianka

04.5.

111

150 000 €

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Humenné

04.5.

111

-310 000 €

Rozpis úverových zdrojov (schválené uznesením Z PSK č. 348/2019)

SÚC PSK

III/3832, Humenné - Porúbka

04.5.

111

310 000 €

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Kežmarok

04.5.

111

-258 000 €

III/3097, Kežmarok - Stráne pod Tatrami

04.5.

111

98 000 €

III/3102, Stará Lesná – hr. okr. Kežmarok

04.5.

111

160 000 €

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Levoča

04.5.

111

-244 000 €

III/3205, križ. III/3204 - Pavľany

04.5.

111

244 000 €

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Medzilaborce

04.5.

111

-96 000 €

III/3846, okr. hr. Humenné - Zbojné

04.5.

111

96 000 €

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Poprad

04.5.

111

-292 000 €

III/3083, Tatranské Matliare - Veľká Lomnica

04.5.

111

100 000 €

III/3082, Poprad - Poprad letisko

04.5.

111

192 000 €

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Prešov

04.5.

111

-594 000 €

III/3179, Ostrovany - Medzany

04.5.

111

140 000 €

III/3432, Nižná Šebastová - Podhradík

04.5.

111

304 000 €

III/3451, Kanaš - spojka

04.5.

111

150 000 €

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Sabinov

04.5.

111

-304 000 €

III/3193, Lipany - Krivany

04.5.

111

100 000 €

III/3179, Ostrovany - Medzany

04.5.

111

180 000 €

III/3189, Lipany - Lúčka

04.5.

111

24 000 €

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Snina

04.5.

111

-175 000 €

III/3892, Kalná Roztoka - spojka na cestu I/74

04.5.

111

110 000 €

III/3887, Hostovice - Osadné

04.5.

111

65 000 €

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Stará Ľubovňa

04.5.

111

-294 000 €

III/3152, Hrad - spojka na cestu I/68

04.5.

111

229 500 €

III/3154, Pusté Pole - spojka na cestu I/68

04.5.

111

64 500 €

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Stropkov

04.5.

111

-227 000 €

III/3581, Stropkov - Šandal

04.5.

111

16 000 €

III/3572, Vyšný Hrabovec - spojka na cestu I/15

04.5.

111

121 400 €

III/3575, Kolbovce - Jakušovce

04.5.

111

89 600 €

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Svidník

04.5.

111

-320 000 €

III/3554, Dubová - Cigla

04.5.

111

114 900 €

III/3536, Hrabovčík - Rovné

04.5.

111

120 000 €

III/3543, Hunkovce - Šarbov

04.5.

111

85 100 €

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Vranov nad Topľou

04.5.

111

-325 000 €

III/3637, Vyšný Kazimír - Sedliská

04.5.

111

100 000 €

III/3604, Petrovce - Hanušovce nad Topľou

04.5.

111

145 000 €

III/3670, Ruská Voľa - Matiaška

04.5.

111

80 000 €

Oblasť financovania: Kultúrne služby

2 966 854 €

Nedočerpané kapitálové výdavky z roku 2019

1 414 629 €

Divadlo Jonáša
Záborského v Prešove
Divadlo Jonáša
Záborského v Prešove
Krajské múzeum
Prešov
Krajské múzeum
Prešov

Rekonštrukcia námestia a spevnených plôch - 3. - 5. etapa

08.

RF

15 695 €

Rekonštrukcia námestia a spevnených plôch - 1. a 2. etapa

08.

RF

23 154 €

Rekonštrukcia múzea - PD

08.

RF

44 440 €

Obnova objektu Múzeum Hanušovce n. T.

08.

RF

72 918 €

Podduklianske osvetové
stredisko
Hornozemplínske
osvetové stredisko
Vranov n. T.
Krajské múzeum
Prešov
Vihorlatské múzeum
Humenné
Ľubovnianske múzeum
- hrad Stará Ľubovňa
Vihorlatské múzeum
Humenné
Podtatranské múzeum
Poprad
Divadlo Jonáša
Záborského v Prešove
Hvezdáreň a
planetárium Prešov
Podduklianske osvetové
stredisko
Podduklianske osvetové
stredisko
Okresná knižnica D.
Gutgesela Bardejov
Múzeum moderného
umenia Andyho
Warhola Medzilaborce
Šarišská galéria v
Prešove

Prístavba objektu

08.

RF

24 864 €

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy

08.

RF

366 552 €

Zníženie energetickej náročnosti - Rákociho palác, Hlavná, Prešov

08.

RF

225 000 €

Obnova renesančného kaštieľa v Humennom - II. etapa - dofinancovanie dotácie MK
SR

08.

RF

49 541 €

Rekonštrukcia hradu - obnova Paláca Lubomirskych II. etapa

08.

RF

91 948 €

Obnova renesančného kaštieľa v Humennom - II. etapa (stavebný dozor)

08.

RF

3 472 €

08.

RF

150 000 €

08.

RF

27 000 €

Rekonštrukcia a modernizácia prednáškovej sály

08.

RF

201 700 €

Rekonštrukcia a modernizácia budovy POS

08.

RF

15 345 €

Nákup motorového vozidla (pick-up)

08.

RF

19 000 €

Nákup motorového vozidla (combi)

08.

RF

16 000 €

Nákup motorového vozidla (9-miestne)

08.

RF

30 000 €

Vybudovanie štruktúrovanej kabeláže a wifi siete v objektoch Šarišskej galérie

08.

RF

38 000 €

Kniežacia hrobka z Popradu - výstavné prvky a mobiliár špecializovanej expozície
(vitríny, pódiá, panely a ďalšie)
Realizácia osadenia zvislej hydroizolácie Historickej budovy DJZ z dvora PKO
(vrátane PD)

Kapitálové výdavky roku 2020
Vihorlatské múzeum
Humenné
Vihorlatská hvezdáreň
Humenné
Šarišská galéria Prešov
Okresná knižnica D.
Gutgesela v Bardejove
Šarišská galéria Prešov
Krajské múzeum
Prešov
Okresná knižnica D.
Gutgesela Bardejov
Vihorlatská knižnica
Humenné
Knižnica J. Henkela
Levoča
Podtatranská knižnica
Poprad
Krajská knižnica P.O.
Hviezdoslava v
Prešove
Ľubovnianska knižnica
Stará Ľubovňa
Podduklianska knižnica
Svidník
Hornozemplínska
knižnica Vranov n. .
Podduklianske osvetové
stredisko vo Svidníku

1 552 225 €

Obnova renesančného kaštieľa v Humennom - III. etapa

08.

RF

1 050 000 €

Nákup pozemkov

08.

RF

6 200 €

Požiarne dvere
Okresná knižnica Dávida Gutgesela stavebné úpravy a vybudovanie nových
sociálnych zariadení
Vybudovanie štruktúrovanej kabeláže a wifi siete v objektoch Šarišskej galérie dofinancovanie

08.

RF

10 920 €

08.

RF

140 000 €

08.

RF

6 105 €

Hanušovce n. T. - Kaštieľ - PD na obnovu zvoncovitých striech a výzdoby (stavebnotechnický prieskum, statika, stavebno-technická časť, zameranie)

08.

RF

18 000 €

Nový knižnično-informačný systém

08.

RF

12 100,00 €

Nový knižnično-informačný systém

08.

RF

11 260,00 €

Nový knižnično-informačný systém

08.

RF

5 260,00 €

Nový knižnično-informačný systém

08.

RF

15 360,00 €

Nový knižnično-informačný systém

08.

RF

24 670,00 €

Nový knižnično-informačný systém

08.

RF

10 000,00 €

Nový knižnično-informačný systém

08.

RF

9 150,00 €

Nový knižnično-informačný systém

08.

RF

12 200,00 €

Nákup hnuteľného majetku - výstavný program do prístavby POS

08.

RF

32 000 €

Krajské múzeum
Prešov
Hvezdáreň a
planetárium Prešov
Divadlo Jonáša
Záborského v Prešove
Podduklianske osvetové
stredisko vo Svidníku
Ľubovnianske múzeum
- hrad Stará Ľubovňa
Krajská knižnica P.O.
Hviezdoslava v Prešove

Hanušovce n. T. - Kaštieľ - PD na obnovu interiéru + výskumy (reštaurátorský výskum,
architektonicko-historický výskum, zameranie, realizačný projekt, sanácia)

08.

RF

45 000 €

Zakúpenie prístrojového vybavenia do planetária

08.

RF

25 000 €

Rekonštrukcia presklenej vstupnej časti budovy Nového divadla - projektová
dokumentácia

08.

RF

72 000 €

Nákup pozemkov

08.

RF

7 000 €

Nákup 9-miestneho osobného automobilu

08.

RF

25 000 €

Rekonštrukcia priestorov budovy, Slovenská ulica č. 18 - PD

08.

RF

15 000 €

Oblasť financovania: Vzdelávanie

5 114 058 €

Nedočerpané kapitálové výdavky z roku 2019

2 741 573 €

Hotelová akadémia
Humenné

Oplotenie školského areálu

09.

RF

31 100 €

SPŠ strojnícka Prešov

Zateplenie a úprava fasády školy

09.

RF

44 507 €

Hotelová akadémia
Prešov
Hotelová akadémia
Prešov

Spracovanie investičného zámeru - štúdie nového využitia priestorov športovej haly a
vypracovanie PD pre Zmenu užívania stavby
Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy školy vrátane recepcie a
vnútorného vybavenia

09.

RF

47 100 €

09.

RF

88 240 €

Gymnázium Lipany

Budova pri SOŠ - rekonštrukcia vstupného objektu

09.

RF

2 741 €

Stredná zdravotnícka
škola, Poprad

Výstavba telocvične so spojovacou chodbou a parkoviskom

09.

RF

1 097 000 €

SOŠ technická Prešov

Zateplenie školského internátu

09.

RF

152 607 €

Spojená škola Svidník

Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku

09.

RF

230 188 €

Rekonštrukcia spadnutého plota

09.

RF

29 020 €

Nákup motorového vozidla (combi)

09.

RF

16 000 €

Nákup motorového vozidla (pick-up)

09.

RF

19 000 €

Nákup motorového vozidla (9-miestne)

09.

RF

30 000 €

Nákup motorového vozidla (combi)

09.

RF

16 000 €

Nákup motorového vozidla (combi)

09.

RF

16 000 €

SOŠ gastronómie a
služieb Prešov

Nákup motorového vozidla (9-miestne)

09.

RF

30 000 €

Škola umeleckého
priemyslu Kežmarok

Nákup motorového vozidla (combi)

09.

RF

16 000 €

SOŠ Stará Ľubovňa

Nákup motorového vozidla (combi)

09.

RF

16 000 €

Nákup motorového vozidla (combi)

09.

RF

16 000 €

Nákup motorového vozidla (combi)

09.

RF

16 000 €

Nákup motorového vozidla (9-miestne)

09.

RF

30 000 €

Nákup motorového vozidla (combi)

09.

RF

16 000 €

Nákup motorového vozidla (9-miestne)

09.

RF

30 000 €

Nákup motorového vozidla (9-miestne)

09.

RF

30 000 €

Nákup motorového vozidla (combi)

09.

RF

16 000 €

Nákup motorového vozidla (9-miestne)

09.

RF

30 000 €

Hotelová akadémia
Prešov
SOŠ elektrotechnická
Poprad - Matejovce
SOŠ polytechnická A.
Warhola Medzilaborce
SOŠ remesiel a služieb
Poprad
SOŠ technická Stará
Ľubovňa
SOŠ polytechnická
Humenné

SOŠ agropotravinárska
a technická Kežmarok
SOŠ drevárska Vranov
nad Topľou
Spojená škola
Bijacovce
SOŠ obchodu a služieb
Humenné
SOŠ Snina
SOŠ dopravná Prešov
SOŠ Vranov nad
Topľou
Hotelová akadémia
Prešov

SOŠ drevárska Vranov
nad Topľou

Odstránenie statickej poruchy

09.

RF

8 520 €

SOŠ drevárska Vranov
nad Topľou

Zateplenie obvodového plášťa budovy školských dielní

09.

RF

124 275 €

Spojená škola Bardejov

Trativod na dažďovú vodu

09.

RF

60 000 €

Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie

09.

RF

180 000 €

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

09.

RF

49 920 €

SPŠ technická Bardejov

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

09.

RF

1 116 €

Škola umeleckého
priemyslu Prešov

Zateplenie strešného a obvodového plášťa vr. projektovej dokumentácie

09.

RF

11 600 €

SZŠ Prešov

Rekonštrukcia elektroinštalácie - PD

09.

RF

7 400 €

Spojená škola Svidník

Rekonštrukcia kotolne

09.

RF

40 000 €

Rekonštrukcia telocvične - PD

09.

RF

19 000 €

Rekonštrukcia školského internátu a priestorov školy - PD

09.

RF

24 600 €

Rekonštrukcia teplovodu a ležatých rozvodov ÚK a TÚV v objekte SOŠ, Garbiarska 1,
Kežmarok

09.

RF

50 000 €

SOŠ (Garbiarska1)
Kežmarok

Rekonštrukcia havarijného stavu vstupného chodníka do budovy teoretického
vyučovania a kanalizačných rozvodov na ul. MUDr. Alexandra 56

09.

RF

37 136 €

Gymnázium J.F.
Rimavského Levoča

Sanácia budovy - PD

09.

RF

25 000 €

SOŠ technická Prešov

Zateplenie školského internátu - dofinancovanie

09.

RF

12 403 €

Spojená škola
Bijacovce

Rekonštrukcia telocvične - PD

09.

RF

20 000 €

SOŠ pedagogická
Levoča

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

09.

RF

5 100 €

SOŠ gastronómie a
služieb Prešov
Stredná zdravotnícka
škola Humenné

Gymnázium J.F.
Rimavského Levoča
Obchodná akadémia
Humenné
SOŠ (Garbiarska1)
Kežmarok

Kapitálové výdavky roku 2020

2 372 485 €

SOŠ agropotravinárska
a technická Kežmarok

Kúpa pozemkov v k. ú. Rakúsy, parc. č. 437/5

09.

RF

16 335 €

SOŠ agropotravinárska
a technická Kežmarok

Kúpa pozemkov v k. ú. Rakúsy, par. č. 437/4, 446

09.

RF

36 000 €

SPŠ Svidník

Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre mužov a ženy v budove Klubu mladých pri
SPŠ Svidník (malá telocvičňa)

09.

RF

53 000 €

SOŠ technická Poprad

Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy -1. a 2. poschodie

09.

RF

185 000 €

Škola umeleckého
priemyslu Prešov

Zateplenie strešného a obvodového plášťa budovy telocvične vr. projektovej
dokumentácie - dofinancovanie

09.

RF

184 100 €

SOŠ technická Stará
Ľubovňa

Rekonštrukcia svetlíkov

09.

RF

40 000 €

Gymnázium arm. gen.
L. Svobodu Humenné

Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacích telies

09.

RF

70 000 €

Gymnázium L. Stockela
Bardejov

Rekonštrukcia telocvične

09.

RF

170 000 €

Škola v prírode Detský
raj

Požiarne schody

09.

RF

12 600 €

Stredná zdravotnícka
škola Prešov

Rekonštrukcia zborovne

09.

RF

25 000 €

09.

RF

215 000 €

Gymnázium P. O.
Rekonštrukcia strechy telocvične
Hviezdoslava Kežmarok

SOŠ (Garbiarska 1)
Kežmarok

Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie budovy teoretického vyučovania na ul.
MUDr. Alexandra 56 v Kežmarku

09.

RF

215 000 €

SOŠ (Garbiarska 1)
Kežmarok

Rekonštrukcia vnútorných stropov SOŠ Garbiarska 1

09.

RF

215 000 €

Gymnázium J. A.
Raymana Prešov

Biologická učebňa

09.

RF

81 500 €

Hotelová akadémia J.
Andraščíka Bardejov

Rekonštrukcia kotolne

09.

RF

16 000 €

SOŠ podnikania Prešov Rekonštrukcia a modernizácia hygienického zariadenie (sprchy pri telocvični)

09.

RF

15 950 €

SOŠ Vranov n. T.

Rekonštrukcia a modernizácia odbornej učebne Marína

09.

RF

30 000 €

SOŠ drevárska Vranov
nad Topľou

Rekonštrukcia strechy telocvične, stolárskych dielní a skladu

09.

RF

264 300 €

Rekonštrukcia priestorov školy

09.

RF

40 000 €

Rekonštrukcia strechy telocvične

09.

RF

169 000 €

Rekonštrukcia a vyregulovanie vykurovacej sústavy

09.

RF

190 000 €

Zateplenie 3NP v hlavnej budove

09.

RF

35 000 €

09.

RF

25 000 €

09.

RF

35 000 €

SOŠ hotelová, Vysoké
Tatry
SOŠ technická
Humenné
Obchodná akadémia
Prešov
Gymnázium Lipany

SPŠ technická Bardejov Bezbariérový vstup a úprava vchodu do budovy
Spojená škola
Rekonštrukcia a modernizácia plynovej kotolne K1
Bijacovce
SOŠ technická Prešov

Modernizácia trafostanice - výmena výkonových ističov (deinonóv) NN

09.

RF

15 000 €

Gymnázium arm. gen.
L. Svobodu Humenné

Rekonštrukcia parkoviska - PD

09.

RF

6 000 €

09.

RF

12 700 €

SPŠ technická Bardejov Sanácia suterénu - PD
Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie

2 455 980 €

Nedočerpané kapitálové výdavky z roku 2019

1 071 951 €

CSS Slnečný dom
Prešov
CSS CLEMENTIA
Ličartovce

Rekonštrukcia a vybavenie budovy na Hlavnej 58, Prešov, za účelom sociálneho
podnikania

10.

RF

60 000 €

Projektová dokumentácia a vybudovanie ZPB pre prijímateľov sociálnej služby

10.

RF

200 000 €

DpS Stará Ľubovňa

Realizácia zateplenia obvodového a strešného plášťa Pavilónu A a C vrátane
projektovej dokumentácie

10.

RF

367 048 €

CSS Ametyst Tovarné

Rekonštrukcia fasády a interiérov objektu zariadenia podporovaného bývania

10.

RF

194 370 €

DSS Giraltovce

Pavilóny A, B - výmena otvorových konštrukcii, zatepl. obvodového a strešného
plášťa, odstránenie syst. porúch na objektoch- ELENA- II. etapa

10.

RF

82 427 €

ZSS Jasoň Spišská
Stará Ves

Nákup motorového vozidla - combi

10.

RF

16 000 €

DSS Sabinov

Nákup motorového vozidla - combi

10.

RF

16 000 €

CSS Dúhový sen
Kalinov

Nákup motorového vozidla - combi 4x4

10.

RF

19 000 €

Domov v Poloninách
Nová Sedlica

Nákup motorového vozidla - combi

10.

RF

16 000 €

CSS Dúbrava

Nákup motorového vozidla - combi

10.

RF

16 000 €

Nákup motorového vozidla - combi

10.

RF

Výmena a zateplenie strechy objektu CSS Garden Humenné

10.

RF

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

10.

RF

DSS sv. Jána z Boha
Spišské Podhradie
CSS GARDEN
Humenné
CSS Dúhový sen
Kalinov

16 000 €
41 000 €
11 436 €

DSS Jabloň

Bezbariérový prístup - oceľová rampa

10.

RF

410 €

ZSS Egídius Bardejov

Napojenie a otváranie okien na EPS

10.

RF

14 125 €

CSS Kežmarok

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

10.

RF

Kapitálové výdavky roku 2020

2 135 €
1 384 029 €

DSS Giraltovce

Pavilóny A, B - výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového a strešného
plášťa, odstránenie systémových porúch na objektoch - ELENA III. etapa

10.

RF

357 597 €

DpS Stará Ľubovňa

Dorozumievacie zariadenie sestra - pacient

10.

RF

167 860 €

CSS Kežmarok

Rekonštrukcia elektroinštalácie a vnútorných priestorov 1. poschodia CSS - budovy v
Ľubici.

10.

RF

69 600 €

DSS Jabloň

Zateplenie fasády - ubytovací objekt

10.

RF

51 083 €

Hydroizolácia objektu ubytovacej časti CSS GARDEN Humenné

10.

RF

39 000 €

Zateplenie objektu ubytovacej časti CSS GARDEN Humenné

10.

RF

178 000 €

Senior dom Svida

Projektová dokumentácia, rekonštrukcia, modernizácia, zateplenie strechy - hlavná
ubytovacia budova SO1

10.

RF

155 600 €

DpS Stará Ľubovňa

Projektová dokumentácia na rekonštrukciu a modernizáciu Pavilónu B

10.

RF

25 000 €

Rekonštrukcia kúpeľní a WC v DSS a ZPB Hanušovce n/Topl'ou

10.

RF

45 000 €

Rekonštrukcia vzduchotechniky-kuchyňa

10.

RF

60 000 €

Klimatizácia do skladu potravín

10.

RF

3 700 €

ZSS Egídius Bardejov

Rekonštrukcia priestorov ZSS Egídius - pracovisko DSS, ul.29. Augusta 4

10.

RF

51 069 €

DSS Sabinov

Vodná stavba - vykopanie studne v areáli DSS

10.

RF

6 900 €

CSS Dúbrava

Výstavba novej budovy - PD

10.

RF

5 000 €

DSS Legnava

Bezbariérová kúpeľňa

10.

RF

10 515 €

Domov v Poloninách
Nová Sedlica

Rekonštrukcia a modernizácia - inštalácia elektrickej vstupnej brány a signalizačného
systému

10.

RF

3 200 €

DpS Stará Ľubovňa

Projektová dokumentácia na odvetranie kuchyne s rekuperáciou

10.

RF

7 000 €

DpS Stará Ľubovňa

Projektová dokumentácia na dvojgaráž

10.

RF

1 200 €

Realizácia kamerového systému

10.

RF

3 343 €

Prístrešok terasy

10.

RF

7 366 €

CSS GARDEN
Humenné
CSS GARDEN
Humenné

CSS Slnečný dom
Prešov
ZSS DOTYK
Medzilaborce
DSS sv. Jána z Boha
Spišské Podhradie

CSS CLEMENTIA
Ličartovce
CSS CLEMENTIA
Ličartovce
CSS Domov pod
Tatrami Batizovce
ZSS Egídius Bardejov

Veľkokapacitná práčka

10.

RF

12 000 €

Nákup výškovo nastaviteľnej ošetrovateľskej vane - 3ks

10.

RF

30 649 €

CSS Vita vitalis Prešov

Nákup - Sprchovacie ležadlo - vozík, elektrická verzia (CAREVO)

10.

RF

8 000 €

DSS Giraltovce

Elektrický sporák

10.

RF

2 900 €

DSS Stropkov

Nákup Profesionálna práčka

10.

RF

13 548 €

CSS CLEMENTIA
Ličartovce

Nákup konvektomatu

10.

RF

14 000 €

DSS Brezovička

Automatická práčka

10.

RF

11 424 €

DSS Sabinov

Profesionálna práčka

10.

RF

8 100 €

Profesionálna priemyselná práčka

10.

RF

7 000 €

Nákup prevádzkových strojov a zariadení - korýtkový žehlič do práčovne

10.

RF

4 271 €

Elektrická panvica 125 l, elektrické vyklápanie

10.

RF

5 200 €

ZSS DOTYK
Medzilaborce
CSS Dúhový sen
Kalinov
DSS sv. Jána z Boha
Spišské Podhradie

CSS Kežmarok

Nákup drevenej dvojgaráže

10.

RF

8 000 €

ZSS Egídius Bardejov

Nákup profesionálnej práčky 14-16 kg

10.

RF

10 904 €

Príloha č. 2 k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 385/2020 zo dňa 10. 2. 2020
Investičný plán PSK na rok 2020

Názov organizácie

Názov investičnej akcie

FK

Investičný plán za všetky oblasti financovania SPOLU

13 679 343 €

Oblasť financovania: Úrad samosprávneho kraja
Úrad PSK

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

2 500 000 €
08.

Oblasť financovania: Doprava
SÚC PSK

Suma

2 500 000 €
7 441 300 €

Rekonštrukcia mosta č. 3509-002 most cez rieku Topľa za obcou
Marhaň

04.5

500 000 €

Rekonštrukcia mosta Rožkovany 3188 - 002

04.5

469 300 €

Rekonštrukcia mosta č. 3108-005, Jezersko

04.5

500 000 €

Rekonštrukcia mosta č. 3581-002, cez rieku Ondava za mestom
Stropkov

04.5

1 000 000 €

Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách II. a III. triedy

04.5

3 000 000 €

Rekonštrukcia AB na cestmajsterstve Bardejov, PD
Rekonštrukcia prevádzkovej budovy na cestmajsterstve Giraltovce,
PD
Enviromentálne opatrenia v areáli cestmajsterstva Giraltovce, PD

04.5

10 000 €

04.5

5 000 €

04.5

5 000 €

Rekonštrukcia podláh garáží cestmajsterstva Bardejov, PD

04.5

5 000 €

Rekonštrukcia oplotenia cestmajsterstva Bardejov, PD

04.5

5 000 €

Klimatizácia administratívnej budovy na cestmajsterstve Humenné ,
PD

04.5

10 000 €

Odkanalizovanie objektu cestmajsterstva Stakčín, PD

04.5

10 000 €

Rekonštrukcia spevnených plôch na cestmajsterstve Poprad, PD

04.5

20 000 €

Výstavba umyvárky vozidiel cestmajsterstva Poprad, PD

04.5

15 000 €

Výstavba garáží na cestmajsterstve Poprad, PD

04.5

20 000 €

Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Kežmarok, PD
Výstavba skládka inertného materiálu na cestmajsterstve Poprad,
PD
Odkanalizovanie spevnenej plochy cestmajsterstva Levoča, PD

04.5

10 000 €

04.5

10 000 €

04.5

5 000 €

Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Tatranská Štrba, PD

04.5

10 000 €

Výstavba garáží pre parkovanie nákladných vozidiel a mechanizácie
na cestmajsterstve Záborské, PD

04.5

10 000 €

04.5

20 000 €

04.5

10 000 €

04.5

10 000 €

04.5

10 000 €

04.5

10 000 €

04.5

15 000 €

04.5

10 000 €

04.5

15 000 €

Rekonštrukcia sociálno-prevádzkovej budovy N. Šebastová, PD
Výstavba garáží pre parkovanie vozidiel na cestmajsterstve Nižná
Šebastová, PD
Výstavba autoumyvárky vozidiel na cestmajsterstvách v
Chminianskej Novej Vsi, PD
Výstavba autoumyvárky vozidiel na cestmajsterstvách v Lipanoch,
PD
Odkanalizovanie spevnených plôch areálu na cestmajsterstve
Chminianska Nová Ves, PD
Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch prevádzkového dvora
oblasti Prešov, PD
Výstavba prístreškov na parkovanie mechanizmov na
cestmajsterstve Stará Ľubovňa, PD
Rekonštrukcia budovy zimnej údržby na cestmajsterstve Stará
Ľubovňa, PD

SÚC PSK

Rekonštrukcia prístreškov na dvore v Šemetkovciach, PD

04.5

5 000 €

Rekonštrukcia priečelia s bránami na cestmajsterstve Svidník, PD

04.5

5 000 €

Rekonštrukcia priečelia s bránami na cestmajsterstve Stropkov, PD
Výstavba prístrešku na parkovanie mechanizmov na cestmajsterstve
Vranov nad Topľou, PD
Rekonštrukcia administratívnej budovy na cestmajsterstve Vranov
nad Topľou, PD
Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Vranov nad Topľou, PD
Rekonštrukcia priemyselných brán dielne na cestmajsterstve
Giraltovce
Rekonštrukcia vstupných brán cestmajsterstiev Bardejov a
Giraltovce
Rekonštrukcia povrchu dvora cestmajsterstva Bardejov
Výstavba skládky chemického posypového materiálu na
cestmajsterstve Humenné
Rekonštrukcia vnútorných priestorov AB na cestmajsterstve Poprad

04.5

5 000 €

04.5

10 000 €

04.5

10 000 €

04.5

5 000 €

04.5

19 000 €

04.5

16 000 €

04.5

18 000 €

04.5

230 000 €

04.5

30 000 €

Rekonštrukcia dielní cestmajsterstva Poprad

04.5

71 000 €

Výstavba garáží na cestmajsterstve Levoča

04.5

55 000 €

04.5

115 000 €

Výstavba garáží pre parkovanie nákladných vozidiel a mechanizácie
na cestmajsterstve Záborské
Výstavba skládky chemického posypového materiálu na
cestmajsterstve Chminianska Nová Ves
Výstavba autoumyvárky vozidiel na cestmajsterstve Záborské

04.5

200 000 €

04.5

150 000 €

Rekonštrukcia prístreškov na dvore v Šemetkovciach

04.5

15 000 €

Výstavba prístrešku na chemický posypový materiál a vozidlá na
cestmajsterstve Vranov nad Topľou

04.5

156 000 €

Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Vranov nad Topľou

04.5

60 000 €

Posypová nadstavba - 3ks
Vysokotlakový čistič s ohrevom - 2 ks

04.5

135 000 €

04.5

15 000 €

Prídavné zariadenie za traktor (sypanie+radlica) - 6 ks

04.5

120 000 €

Zadný mulčovač za traktor- 4 ks

04.5

40 000 €

Plošina na automobilovom podvozku

04.5

60 000 €

Vibračné valce ručne vedené - 9 ks

04.5

117 000 €

Snehová radlica - 4 ks

04.5

60 000 €

Oblasť financovania: Kultúrne služby
Hornozemplínske
osvetové stredisko
Podtatranské
múzeum

1 575 000 €

Vranov nad
Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy

08.

900 000 €

Poprad

Expozícia - Kniežacia hrobka z Popradu I. etapa - výroba kópií a
replík a II. etapa - zhotovenie výstavného mobiliáru expozície

08.

200 000 €

Nákup zbierkových predmetov

08.

25 000 €

Poprad

Nákup zbierkových predmetov

08.

30 000 €

Medzilaborce

Nákup umeleckých diel

08.

100 000 €

Šarišská galéria

Prešov

Nákup zbierkových predmetov

08.

55 000 €

Tatranská galéria

Poprad

Nákup umeleckých diel do zbierkového fondu galérie

08.

15 000 €

Krajská knižnica P.
O. Hviezdoslava

Prešov

Rekonštrukcia priestorov budovy, Slovenská ulica č. 18

08.

250 000 €

Vihorlatské múzeum Humenné
Podtatranské
múzeum
Múzeum
moderného umenia
A. Warhola

Oblasť financovania: Vzdelávanie
Hotelová akadémia
O. Brucknera

Kežmarok

1 127 046 €
Modernizácia odbornej učebne techniky obsluhy

09.

26 800 €

SOŠ podnikania

Prešov

Rekonštrukcia a modernizácia výťahu TLV 500

09.

27 700 €

Stredná
zdravotnícka škola

Prešov

Celková rekonštrukcia elektroinštalácie

09.

215 000 €

Školský internát

Poprad

Modernizácia školskej jedálne a výmena interiéru školskej jedálne

09.

16 670 €

SPŠ strojnícka

Prešov

Vybavenie nového študijného odboru mechatronika

09.

94 000 €

SOŠ technická

Stará Ľubovňa

Nákup CNC stroja + softvér

09.

53 500 €

Svidník

Dovybavenie strojového parku pre strojárske odbory

09.

3 600 €

Svit

Jednohlavý vyšívací stroj so softvérom

09.

8 121 €

SOŠ

Vranov nad
Topľou

Zariadenie IKT učebne

09.

25 000 €

SOŠ dopravná

Prešov

Kamerový a elektronický zabezpečovací systém

09.

17 000 €

SOŠ podnikania

Prešov

Nákup vybavenia kuchyne - (umývačka riadu, univerzálny robot,
terminál na výdaj stravy)

09.

7 700 €

SOŠ technická

Prešov

Spojená škola
SOŠ pedagogická

SOŠ polytechnická
arm. gen. L.
Svobodu
SOŠ polytechnická
J. A. Baťu

09.

15 000 €

Sabinov

Nákup kosačiek 2 ks (malá a veľká)
Obstaranie zásobníkového ohrievača vody

09.

15 205 €

Levoča

Nákup osobného motorového vozidla

09.

16 750 €

SOŠ dopravná

Prešov

Nákup osobného motorového vozidla

09.

15 000 €

Spojená škola
Stredná športová
škola
Gymnázium L.
Stockela
Gymnázium arm.
gen. L. Svobodu
Gymnázium T.
Vansovej

Sabinov

9-miestny mikrobus

09.

30 000 €

Poprad

Nákup mikrobusu

09.

45 000 €

09.

15 000 €

09.

25 000 €

Stará Ľubovňa

Zateplenie fasády a strechy - PD

09.

15 000 €

SOŠ technická

Stará Ľubovňa

Rekonštrukcia elektroinštalácie - PD

09.

20 000 €

Prešov

Rekonštrukcia strechy telocvične

09.

150 000 €

Stará Ľubovňa

Rekonštrukcia elektroinštalácie

09.

270 000 €

SOŠ gastronómie a
služieb
Gymnázium T.
Vansovej

Bardejov
Humenné

Zateplenie obvodového plášte budovy školy, spojovacej chodby a
telocvične - PD
Zateplenie obvodového plášťa - blok B, bloc C (učebne a telocvičňa)
- PD

Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie

1 035 997 €

CSS AMETYST

Tovarné

Oplotenie prednej časti areálu

10.

54 000 €

CSS CLEMENTIA

Ličartovce

Nákup univerzálneho robota

10.

7 624 €

ZSS DOTYK

Medzilaborce

Umývačka riadu

10.

3 348 €

CSS Dúhový sen

Kalinov

Nákup univerzálneho robota do kuchyne

10.

7 217 €

DSS sv. Jána z
Boha

Spišské
Podhradie

Mangeľ

10.

4 500 €

ZSS DOTYK

Medzilaborce

Konvektomat s príslušenstvom

10.

6 800 €

DSS

Stropkov

Nákup záhradný traktor s príslušenstvom

10.

3 500 €

Senior dom Svida

Svidník

Nákup traktorovej kosačky s príslušenstvom

10.

3 500 €

CSS AMETYST

Tovarné

Odstránenie hosp. budovy, búracie práce

10.

13 608 €

CSS Dúbrava

Dúbrava

Rekonštrukcia spoločenskej budovy

10.

52 900 €

DSS GARDEN

Humenné

Zakúpenie šikmej schodiskovej plošiny pre CSS GARDEN
Humenné ( Čsl. armády 14, 066 01 Humenné )

10.

15 000 €

DSS

Legnava

Bezbariérový vstup do zariadenia

10.

20 000 €

DSS Jabloň

Jabloň

Zateplenie strechy a výmena okien - kaštieľ

10.

211 000 €

DSS Jabloň

Jabloň

CSS ZÁTIŠIE

Snina

CSS ZÁTIŠIE

Snina

Výmena radiátorov, rozvodov ÚK, vyregulovanie sústavy,
rekonštrukcia osvetlenia a elektroinštalácie
Rekonštrukcia budovy Centra sociálnych služieb Zátišie - budova
DSS v Osadnom
Rekonštrukcia ČOV CSS Zátišie pri DSS a ZPB v Osadnom

10.

71 000 €

10.

420 000 €

10.

142 000 €

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 386 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k informatívnej správe o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s bodom 2 časť IV.
Zásad rozpočtového procesu PSK v znení neskorších zmien a doplnkov
v nadväznosti na zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
rozpis schváleného rozpočtu pre rok 2020 do úrovne kategórií za organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 387 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k návrhu na rozdelenie finančného príspevku na rok 2020 pre subjekty vykonávajúce
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v zmysle
VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení

________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IV bod 1 písm. b) VZN PSK č.
20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu,
právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately na území PSK
schvaľuje
finančný príspevok na rok 2020 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately v platnom znení v celkovej výške 123 600 eur pre tieto subjekty:
1. Trojlístok, n. o., Prešov
VO 3 vykonávatelia
2. Mesto Prešov
VO 2 vykonávatelia
3. Mesto Medzilaborce
VO 1 vykonávateľ
4. Návrat, o. z., Bratislava
VO 2 vykonávatelia
5. Človek v ohrození, n. o.
VO 2 vykonávatelia
6. Spoločnosť priateľov detí VO 2 vykonávatelia
z detských domovov Úsmev
ako dar, o. z., Bratislava
SPOLU:

31 500 eur
18 600 eur
10 500 eur
21 000 eur
21 000 eur
21 000 eur

12 vykonávateľov opatrení 123 600 eur

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 388 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k informatívnej správe o organizačných zmenách Úradu PSK k 1. 11. 2019
a k informácii o pripravovaných aktivitách a zmenách na Úrade PSK
________________________________________________________________

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
berie na vedomie
informatívnu správu o organizačných zmenách Úradu PSK od 1. 11. 2019
a informáciu o pripravovaných aktivitách a zmenách na Úrade PSK.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 389 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k návrhu zmien na prípravu systému strategického rozvoja
________________________________________________________________

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
berie na vedomie
návrh zmien na prípravu systému strategického rozvoja.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 390 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k Výzve PREDSEDU PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných
príjmov PSK
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 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
schvaľuje
Výzvu PREDSEDU PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok
2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
Prešovského samosprávneho kraja
so zapracovaním poslaneckého návrhu poslanca Zastupiteľstva PSK Ing. Janigu.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 391 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k Výzve Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných
príjmov PSK
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 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
schvaľuje
Výzvu Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok
2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
Prešovského samosprávneho kraja
so zapracovaním schválených poslaneckých návrhov poslancov Zastupiteľstva
PSK.
V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 392 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k Výzve pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok
2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
PSK
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 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 h v a ľ u j e
Výzvu pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN
PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja
B/ u k l a d á

riaditeľovi Úradu PSK

pripraviť a predložiť na júnové zasadnutie Zastupiteľstva PSK 2. Výzvu pre región vo výške
cca 1,2 mil. eur za účelom podpory projektov cestovného ruchu a projektov obcí do 2 000
obyvateľov.
T: 22. jún 2020

Z: riaditeľ Úradu PSK

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 393 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k návrhu na schválenie účasti PSK v pripravovanom projekte „Zlepšenie dostupnosti
a mobility v rámci SK-UA cezhraničného regiónu“ v rámci 3. výzvy Maďarsko –
Slovensko – Ukrajinsko – Rumunského cezhraničného programu ENI 2014 - 2020
___________________________________________________________________________
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
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Zlepšenie dostupnosti a mobility v rámci SK-UA cezhraničného regiónu“ v rámci 3. výzvy
Maďarsko – Slovensko – Ukrajinsko - Rumunského cezhraničného programu ENI 2014 2020 s predpokladaným rozpočtovým nákladom 150 000 eur, ktorého ciele sú v súlade
s výstupmi Akčného plánu iniciatívy Catching-up Regions II.
2. spôsob financovania projektu: zálohové platby.
3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
4. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške cca 7 500 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
5. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK.

V Prešove dňa 13. februára 2020
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. 394 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k návrhu na schválenie prípravy projektovej dokumentácie na vybrané
úseky “Poloniny trail“ v rámci očakávaných výstupov iniciatívy Catching-up
Regions II.
________________________________________________________________
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
schvaľuje
1. prípravu technickej správy a projektovej dokumentácie k vybraným úsekom
„Poloniny trail“. Projektová dokumentácie je v súlade s výstupmi Akčného
plánu iniciatívy Catching-up Regions.
2. zabezpečenie financovania tejto projektovej dokumentácie v odhadovanej
sume do 100 000 eur.
V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 395 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 273/2019 zo dňa 26. 8. 2019

________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 zákona NR
SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov
mení a dopĺňa
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 273/2019 zo dňa 26. 8. 2019 k predloženiu žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Smart Prešovský samosprávny kraj“ na
základe výzvy Inteligentný a lepší samosprávny kraj vyhlásenej v rámci Operačného programu
Efektívna verejná správa v časti schvaľuje nasledovne:
vypúšťa sa bod D:
D. predfinancovanie uvedeného projektu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja po
schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 3 500 000 eur pre
roky 2020 – 2022.
a nahrádza sa znením:
D. predfinancovanie uvedeného projektu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja po
schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a financovanie prípadných
neoprávnených výdavkov.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 396 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k informatívnej správe o iniciatíve Catching-up Regions v PSK
________________________________________________________________

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
berie na vedomie
informatívnu správu o iniciatíve Catching-up Regions v PSK.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 397 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k schváleniu predloženia žiadosti o NFP a k spolufinancovaniu 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. s c h v a ľ u j e
A.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok národného projektu „Zlepšenie
stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“ s predpokladaným
rozpočtovým nákladom maximálne 5 007 334,50 eur na základe schválenia zámeru NP dňa 17.
12. 2019 komisiou pri Monitorovacom výbore Operačného programu Ľudské zdroje pre
prioritnú os Vzdelávanie.
Názov operačného programu: Operačný program Ľudské zdroje.
Predpokladaná výška bežných výdavkov: 5 007 334,50 eur.
A.2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie národného projektu
uvedeného v bode A.1. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov
projektu v sume maximálne 250 366,73 eur (typ výdavkov: bežné výdavky) ako rozdiel
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
A.3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu
kraja.

B. b e r i e n a v e d o m i e
B.1. spôsob financovania projektu: refundácia, formou zálohových platieb, alebo formou
kombinácie zálohových platieb a refundácie.
B.2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 398 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k návrhu na dofinancovanie projektu „Zlepšenie dopravného napojenia
okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor“
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
schvaľuje
dofinancovanie projektu „Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo,
Bardejov a Svidník na TEN-T koridor“ vo výške 185 000,00 eur z rozpočtu
Prešovského samosprávneho kraja určených na pokrytie nadlimitných výdavkov
vyplývajúcich z výsledkov verejného obstarávania.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 399 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k predfinancovaniu a spolufinancovaniu mikroprojektu z prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko –
Slovensko 2014 – 2020 Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove
___________________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
schvaľuje
1.

predfinancovanie mikroprojektu Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove,
Levočská 1, Prešov, s názvom „Knižnice v čase a priestore“ predloženého na základe
Výzvy Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 z vlastných zdrojov PSK do
obdobia refundácie vo výške 95 % z celkových oprávnených výdavkov projektu v sume
36 505,1 eur, z toho bežné výdavky 21 590,1 eur a kapitálové výdavky 14 915,00 eur.

2.

spolufinancovanie projektu uvedeného v bode 1. vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov projektu v sume 1 921,33 eur, z toho bežné výdavky 1 136,33
eur a kapitálové výdavky 785,00 eur.

3.

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 400 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k predfinancovaniu a spolufinancovaniu mikroprojektu z prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko –
Slovensko 2014 – 2020 Múzea v Kežmarku
___________________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
schvaľuje
1.

predfinancovanie mikroprojektu Múzea v Kežmarku, Hradné námestie 42, Kežmarok,
s názvom „Limanowa a Kežmarok – magdeburské mestá na poľsko – slovenskej
obchodnej ceste“ predloženého na základe Výzvy Interreg V-A Poľsko - Slovensko
2014 - 2020 z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie vo výške 83,75 %
z celkových oprávnených výdavkov projektu v sume 22 065,27 eur (bežné výdavky).

2.

spolufinancovanie projektu uvedeného v bode 1. vo výške 16,25 % z celkových
oprávnených výdavkov projektu v sume 4 281,33 eur (bežné výdavky).

3.

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 401 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k predfinancovaniu a spolufinancovaniu mikroprojektu z prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko –
Slovensko 2014 – 2020 Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku
___________________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
schvaľuje
1.

predfinancovanie mikroprojektu Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku,
Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník, s názvom „Rozvoj turistického potenciálu
powiatu Jaslo a okresu Svidník“ predloženého na základe Výzvy Interreg V-A Poľsko Slovensko 2014 - 2020 z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie vo výške 95 %
z celkových oprávnených výdavkov projektu v sume 25 237,27 eur, z toho bežné
výdavky 22 767,27 eur a kapitálové výdavky 2 470 eur.

2.

spolufinancovanie projektu uvedeného v bode 1. vo výške 5 % z celkových oprávnených
výdavkov projektu v sume 1 328,27 eur, z toho bežné výdavky 1 198,27 eur a kapitálové
výdavky 130 eur.

3.

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 402 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k schváleniu finančných prostriedkov v rámci výzvy CLT01 z programu „Podnikanie
v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ vyhlásenej Úradom vlády SR
(nórske fondy) pre projekt „Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) - rekonštrukcia
severovýchodnej hradby a 3. nádvoria

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu
„Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) – rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria“
s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 1 000 000 eur, v tom bežné výdavky 300 000
eur, kapitálové výdavky 700 000 eur.
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške max. 50 450 eur, v tom bežné výdavky 50 450 eur.
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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

U Z N E S E N I E č. 403 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k schváleniu finančných prostriedkov v rámci výzvy z programu ENI Cezhraničná
spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 pre projekt
„Karpatská hviezdna dráha“

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu
Carpathian Star Way - Karpatská hviezdna dráha s predpokladaným rozpočtovým nákladom
pre žiadateľa Vihorlatská hvezdáreň v Humennom max. 320 000 eur, v tom kapitálové výdavky
242 000 eur, bežné výdavky 78 000 eur.
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške max. 16 000 eur, v tom kapitálové výdavky 12 100 eur, bežné výdavky 3 900 eur.
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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

U Z N E S E N I E č. 404 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k schváleniu finančných prostriedkov v rámci výzvy z programu ENI Cezhraničná
spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 pre žiadateľa
Podduklianske osvetové stredisko

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu s
predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 480 000 eur pre žiadateľa Podduklianske
osvetové stredisko, v tom kapitálové výdavky 400 000 eur, bežné výdavky 80 000 eur.
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške max. 24 000 eur.
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 405 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k Dodatku č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 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 s prihliadnutím na § 9
ods. 2 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v
znení neskorších predpisov
schvaľuje
Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.

V Prešove dňa 10. februára 2020
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Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 405/2020 zo dňa 10. 2. 2020

DODATOK č. 5

schválený uznesením Zastupiteľstva PSK č. 405/2020 dňa 10. februára 2020, ktorým sa menia
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja schválené
uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25A/2010 dňa 2. marca 2010 v znení neskorších dodatkov.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 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 (ďalej len „zákon o samosprávnych krajoch“) s prihliadnutím na § 9 ods. 2 zákona
NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o majetku“) schvaľuje Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom
Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „ Dodatok č. 5“) v tomto znení:
Článok I.
1. V § 5 ods. (8) znie :
„(8)

Výpožička majetku samosprávneho kraja schvaľovaná predsedom (§ 17 písm. f) zásad) sa
pripúšťa pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a medzi
organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja. Výpožičku pre iné právnické
a fyzické osoby schvaľuje zastupiteľstvo spôsobom uvedeným v § 16 písm. v) zásad. Zmluva o
výpožičke musí obsahovať ustanovenie o povinnosti vypožičiavateľa uhrádzať platby za služby,
ktoré s výpožičkou súvisia.“

2. V § 9 ods. (4) písm. b) znie:
„b) na základe zmluvy o výpožičke“
3. V § 9 ods. (5) znie:
„(5)

Zmluvu o nájme prebytočného hnuteľného majetku alebo dočasne prebytočného hnuteľného
majetku samosprávneho kraja a zmluvu o výpožičke prebytočného hnuteľného majetku a
dočasne prebytočného hnuteľného majetku samosprávneho kraja uzatvára správca majetku.
Zmluvy podľa prvej vety alebo podstatné zmluvné podmienky v prípadoch, kde sa nevyžaduje
schválenie zmluvy, je správca povinný predložiť za účelom schválenia príslušnému orgánu
samosprávneho kraja. To neplatí, ak sa jedná o zmluvu, ktorú je oprávnený uzavrieť správca
bez povinnosti schvaľovania orgánom samosprávneho kraja.“

4. V § 10 ods. (1) písm. b) znie:
„b) na základe zmluvy o výpožičke schvaľovanej v súlade s § 16 a § 17 zásad. Pri výpožičke majetku
z dôvodov hodných osobitného zreteľa sa primerane použije postup podľa § 10 ods. 6 písm. a), b), i)
zásad a § 10 ods. 7 zásad .“
5. V § 10 ods. (2) znie:
„(2)

Zmluvu o nájme prebytočného nehnuteľného majetku alebo dočasne prebytočného
nehnuteľného majetku samosprávneho kraja a zmluvu o výpožičke prebytočného nehnuteľného
majetku alebo dočasne prebytočného nehnuteľného majetku samosprávneho kraja uzatvára
správca majetku. Zmluvy podľa prvej vety alebo podstatné zmluvné podmienky v prípadoch,

kde sa nevyžaduje schválenie zmluvy, je správca povinný predložiť za účelom schválenia
príslušnému orgánu samosprávneho kraja. To neplatí, ak sa jedná o zmluvu, ktorú je oprávnený
uzavrieť správca bez povinnosti schvaľovania orgánom samosprávneho kraja.“
6. V § 16 sa dopĺňa písm. v), ktoré znie:
„v) trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov výpožičku majetku samosprávneho kraja pre fyzické
osoby a právnické osoby (okrem organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja) z
dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený a zámer vypožičať
majetok týmto osobám je samosprávny kraj povinný zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním
výpožičky zastupiteľstvom na úradnej tabuli samosprávneho kraja a na internetovej stránke
samosprávneho kraja, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.“
7. V § 17 sa písm. f) znie :
„f) schvaľuje zmluvu o výpožičke majetku samosprávneho kraja pre organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti samosprávneho kraja a medzi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho
kraja,“
Článok II.
Dodatok č. 5 k zásadám bol schválený uznesením Zastupiteľstva PSK č. 405/2020 zo dňa 10. februára
2020 a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia .

V Prešove dňa 10. 2. 2020

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

U Z N E S E N I E č. 406 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
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 tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje
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 - prevod
podielu majetku vyššieho územného celku, 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 spoluvlastníckeho podielu nehnuteľného majetku Prešovského
samosprávneho kraja, zapísaného na LV 4786, k. ú. Štrba, a to:
stavba:
- objekt pre snežné pás. vozidlá, techniku, súpisné číslo 4146, na pozemku registra KN C
parcelné číslo 3609/10
spoluvlastnícky podiel: 7/10, ťarchy: bez zápisu
do vlastníctva kupujúceho – Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba, IČO: 00326615, za
kúpnu cenu 1,00 €.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Obec Štrba je výlučným vlastníkom všetkých ostatných objektov v športovom areáli na
Štrbskom Plese, kde zabezpečuje aj správu, údržbu a financovanie v plnom rozsahu.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 407 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
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 tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje
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 v k. ú. Orkucany,
a to:
novovytvorené pozemky:
- registra C KN parcelné číslo 703/2, ostatná plocha o výmere 130 m2 ,
odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1357, trvalý trávny porast o výmere 1106
m² ,
-

registra C KN parcelné číslo 703/2, ostatná plocha o výmere 283 m2 ,
odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1348, trvalý trávny porast o výmere 68 721
m²,

-

registra C KN parcelné číslo 703/2, ostatná plocha o výmere 16 860 m2,
odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1350/1, orná pôda o výmere 411 144 m²,

-

registra C KN parcelné číslo 704/2, ostatná plocha o výmere 205 m2,
odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1357, trvalý trávny porast o výmere
1106 m²,

- registra C KN parcelné číslo 704/2, ostatná plocha o výmere 365 m2 ,
odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1348, trvalý trávny porast o výmere
68 721m²,
-

registra C KN parcelné číslo 704/2, ostatná plocha o výmere 17 m2 ,
odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1350/1, orná pôda o výmere 411 144 m²,

zapísané na LV č. 109, k. ú. Orkucany, odčlenené geometrickým plánom č. 100/2019 vyhotoveným
GEOPLAN, s. r. o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, IČO: 31693598, úradne overeným Okresným
úradom Sabinov, katastrálnym odborom, pod č. G1-674/2019, dňa 18.11.2019
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy: bez zápisu
(Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 17 860 m².)
do vlastníctva kupujúceho – AZOR KAPPA, s.r.o., Medená 18, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO:
46 139 982, za kúpnu cenu 55 901,80 €, pri cene 3,13 €/1m².
Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom
č. 1/2020 zo dňa 10. 01. 2020 vyhotoveným znalcom Ing. Jozefom Majtnerom, 082 71 Lipany, v zmysle
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších
predpisov, predstavuje 55 901,80 €, pri jednotkovej cene pozemkov 3,13 €/ m².
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Rozšírenie občianskej vybavenosti v meste Sabinov v súvislosti s výstavbou priestorov služieb pre
obyvateľov.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 408 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
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 tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje

B.1

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho
kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia

B.2

v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov, prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja
v správe Správy a údržby ciest PSK zapísaného na LV č.1744, k. ú. Nižný Hrabovec, a to:
novovytvorených pozemkov registra C KN:
- parcelné číslo 1152/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 297 m2,
- parcelné číslo 1152/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 934 m2,
- parcelné číslo 1153/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 931 m2,
- parcelné číslo 1153/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1104 m2,
- parcelné číslo 1154/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4126 m2,
- parcelné číslo 1154/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1467 m2,
- parcelné číslo 1154/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 646 m2,
odčlenených od pozemku registra C KN parcelné číslo 1152, zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 4830 m2, pozemku registra C KN parcelné číslo 1153, zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 8046 m2 a pozemku registra C KN parcelné číslo 1154, zastavaná plocha a nádvorie o

výmere 7399 m2, geometrickým plánom č. 267/2019 vyhotoveným GEODETUM, s. r. o.,
Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 46526668, úradne overený Okresným
úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, dňa 11.11.2019 pod číslom G1-559/2019,
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy: bez zápisu
Celková výmera prevádzaného nehnuteľného majetku predstavuje 9505 m2.
Za splnenia podmienky, že do kúpnej zmluvy sa zakotvia takzvané vedľajšie dojednania,
v ktorých sa obec Nižný Hrabovec zaviaže, že najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia
vlastníckeho práva k prevádzaným pozemkom prevedie do vlastníctva Prešovského
samosprávneho kraja všetky pozemky, ktoré sú v jej vlastníctve a nachádzajú sa pod cestami vo
vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja. V opačnom prípade bude možnosť pre
Prešovský samosprávny kraj odstúpiť od zmluvy, zmluva sa tým zruší od počiatku a zmluvné
strany si budú povinné vrátiť všetko, čo podľa zmluvy nadobudli.
do vlastníctva kupujúceho – Obec Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec 407, IČO:
00332593, za kúpnu cenu 1,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Obec Nižný Hrabovec plánuje rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, ktoré sa
nachádzajú na prevádzaných pozemkoch. Prevodom pozemkov obec nadobudne vlastnícke
právo k pozemkom pod obecnými stavbami a tým sa zosúladí užívací stav so stavom právnym.
Cesty a chodníky majú verejnoprospešný účel a slúžia obyvateľom a návštevníkom obce.
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 409 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
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 tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje

B.1

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho
kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, uvedeného v bode B.2 tohto
uznesenia

B.2

v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského
samosprávneho kraja v správe Správy a údržby ciest PSK v k. ú. Lesnica, a to:
existujúci úsek pozemnej komunikácie III/3148 v k. ú. Lesnica, okres Stará Ľubovňa, v dĺžke
0,770 km v pôvodnom kumulatívnom staničení III/3148 km 7,570 – 8,340
za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vydá kladné
rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete vo vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej
komunikácie.
do vlastníctva kupujúceho – Obec Lesnica, 065 33 Lesnica 26, IČO: 00330001, za kúpnu cenu
1,00 €.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Uvedený úsek cesty III/3148 vedie v intraviláne aj v extraviláne obce Lesnica. Vzhľadom na to,
že cesta v tomto úseku má v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v z. n. p., v súlade s vykonávacou vyhl. 35/1984 Zb. a v zmysle príslušných
technických predpisov, charakter miestnej komunikácie, tento úsek nevyhovuje šírkovým
parametrom cesty III. triedy a po tomto úseku nie je vedená verejná autobusová doprava,
navrhuje sa tento úsek cesty III/3148 vyradiť z cestnej siete ciest III. triedy na území PSK
a zaradiť do siete miestnych komunikácií.
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 410 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
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

schvaľuje
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 Hotelová akadémia,
Štefánikova 28, 066 01 Humenné, IČO: 17078393, a to:
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 8363, k. ú. Humenné, a to:
-

pozemok registra KN C parcelné číslo 3907, druh pozemku: záhrada o výmere 870 m2

do nájmu nájomcu – Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné, IČO: 00323021, za nižšie
uvedených podmienok:
-

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

-

Účel nájmu: vybudovanie multifunkčného ihriska, jeho využívanie pre športové aktivity
a vyučovací proces.

-

Doba nájmu: nájom na dobu určitú 10 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Ďalšie podmienky, ktoré musia byť zo strany nájomcu dodržané:
- Nájomca sa zaviaže vybudovať na vlastné náklady na uvedenom pozemku viacúčelové ihrisko
v termíne do jedného roka od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
-

Po ukončení nájmu si nájomca nebude nárokovať na preinvestované prostriedky ani protihodnotu
toho, o čo sa zvýšila hodnota predmetu nájmu.

-

Nájomca umožní prenajímateľovi/právnemu nástupcovi využívať vybudované viacúčelové ihrisko
bezplatne po celú dobu platnosti nájomnej zmluvy.

-

Prenajímateľ a nájomca uzatvoria písomnú dohodu vždy pred začiatkom každého školského
roka najneskôr do 31. 8. o termínoch využívania viacúčelového ihriska v priebehu školského
roka s prihliadnutím na zostavený rozvrh hodín a plán práce krúžkov so športovou náplňou.

-

Nájomca bude znášať všetky náklady v súvislosti s prenajatým majetkom, najmä údržbu ihriska,
odvoz odpadu, BOZP, poistenie a pod.

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

U Z N E S E N I E č. 411 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
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
___________________________________________________________________________

schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §
9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja,
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, a to:
nehnuteľný majetok – parkovacie miesto pred budovou Úradu Prešovského samosprávneho
kraja na Námestí mieru 2 v Prešove na pozemku registra KN C parcelné č. KN C 853/6
v katastrálnom území Prešov evidovanej v katastri nehnuteľností na LV č. 13515
prenajímaná plocha v m2 :
parkovacie miesto o celkovej výmere 12,5 m2
do nájmu nájomcu – Severovýchod Slovenska, nezisková organizácia, so sídlom Námestie
mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 42238536, za nižšie uvedených podmienok:
-

Výška nájomného bez platieb za služby spojené s nájmom: 240,-€/rok.

-

Účel nájmu: parkovanie jedného motorového vozidla Krajskej organizácie cestovného
ruchu Severovýchod Slovenska.

-

Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Nájomca je nezisková organizácia plniaca verejnoprospešné úlohy v oblasti rozvoja cestovného
ruchu. Krajská organizácia cestovného ruchu sídli v budove PSK, spoluzakladateľom
organizácie je Prešovský samosprávy kraj spolu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu.
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 412 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
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
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúcich – MUDr. Ľuboš Hriň, Bratislava,
spoluvlastnícky podiel 1/3; Ing. Ivan Roháč, Košice, spoluvlastnícky podiel 1/3; RNDr. Igor
Kudzej, CSc., Humenné, spoluvlastnícky podiel 1/3; zapísaného na LV č. 470, k. ú. Kolonica,
a to:
- novovytvorené pozemky registra C KN:
parcelné číslo 1099/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 1466 m2
parcelné číslo 1100/5 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 34 m2
odčlenené geometrickým plánom č. 34810668-172/2019 vyhotoveným geodetom Ing. Jánom
Rusinkom - GEODET, IČO: 34810668, úradne overeným Okresným úradom Snina, katastrálny
odbor, dňa 15.01.2020 pod číslom G1- 12/2020
ťarchy: Pod V-292/08 zo dňa 8. 8. 2008 sa zriaďuje vecné bremeno, ktoré spočíva v práve
prechodu cez parcely číslo 1099/1, 1098/1 a 1100/1 v rozsahu vyznačenom na predmetnom
geometrickom pláne k nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1100/2, záhrady o výmere 49 m2.
Vecné bremeno sa vzťahuje na nehnuteľnosť pozemok parc. č. CKN 1100/2 a prechádza
s vlastníctvom nehnuteľnosti na každého ďalšieho nadobúdateľa – č. z. 40/08.
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Vihorlatská
hvezdáreň v Humennom, Mierová 4, Humenné 066 01, IČO: 37781421, za celkovú kúpnu cenu
6.200,00 €.

Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým
posudkom č. 3/2020 zo dňa 09.01.2020 vyhotoveným znalcom Ing. Jozefom Galandom, v
zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení
neskorších predpisov, predstavuje 6.200,00 €, pri cene 4,13€/1 m2.
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 413 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
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

schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku z podielového vlastníctva predávajúcich:
Ján Stach, Hertník, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36,
Jozef Stach, zastúpený správcom Slovenský pozemkový fond Bratislava, výška spoluvlastníckeho
podielu 1/6,
František Konečný, Bardejov, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36,
Anna Kutná, Hertník, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36,
Marta Kunecová, Hertník, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36,
Ľubica Kapecová, Hertník, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36,
Alžbeta Stachová, Marhaň, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36,
zapísaného na LV č. 1295, k. ú. Hertník, a to:
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1219/8, vodná plocha o výmere 42 m2 ,
odčlenený od pôvodného pozemku KN E 1343 o celkovej výmere 2338 m2,
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1219/9, vodná plocha o výmere 38 m2,
odčlenený od pôvodného pozemku KN E 1343 o celkovej výmere 2338 m2,
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1095/3, ostatné plochy o výmere 263 m2,
vzniknutý zlúčením:
dielu 18 o výmere 183 m2 - odčlenený od pôvodného pozemku KN E 1343 o celkovej výmere 2338
m2 a
dielu 19 o výmere 80 m2 odčlenený od pôvodného pozemku KN E 1344 o celkovej výmere 21736
m2,
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1229/3, zastavané plochy o výmere 4 m2,
odčlenený od pôvodného pozemku KN C 1344 o celkovej výmere 21736 m2,
odčlenené geometrickým plánom č. 66/2019 vyhotoveným spoločnosťou Geoprojekt, Konštantínova 6,
080 01 Prešov, IČO: 37 710 915, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, dňa
21.08.2019 pod číslom G1-598/2019.
ťarchy: bez zápisu

Celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 347 m2.
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 1.130,00 €.
Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená znaleckým posudkom č. 24-2019 zo dňa 23.10.2019
vyhotovenom Ing. Milanom Pencákom, 066 01 Humenné, 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 a predstavuje 1.130,00 € (pri cene 3,25 €/m2).

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 414 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
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

schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku z podielového vlastníctva predávajúceho
zapísaného na LV č. 1294, k. ú. Hertník, a to:

– Eva Dolhá, Hertník,

- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1081/19, ostatná plocha o výmere 314 m2,
odčlenený od pôvodného pozemku KN E 1334 o celkovej výmere 13783 m2,
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1228/4, zastav. plochy a nádvoria o výmere
89 m2,
odčlenený od pôvodného pozemku KN E 1334 o celkovej výmere 13783 m2,
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1228/5, zastav. plochy a nádvoria o výmere
2 m2,
odčlenený od pôvodného pozemku KN C 1335 o celkovej výmere 3483 m2,
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1219/7, vodné plochy o výmere 130 m2,
vzniknutý zlúčením:
dielu 13 o výmere 82 m2 - odčlenený od pôvodného pozemku KN E 1334 o celkovej výmere 13783
m2 a
dielu 15 o výmere 48 m2 odčlenený od pôvodného pozemku KN E 1335 o celkovej výmere 3483 m2,
odčlenené geometrickým plánom č. 66/2019 vyhotoveným spoločnosťou Geoprojekt, Konštantínova 6,
080 01 Prešov, IČO: 37 710 915, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, dňa
21.08.2019 pod číslom G1-598/2019.
ťarchy: bez zápisu,
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 535 m2.
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 1.740,00 €.

Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená znaleckým posudkom č. 23-2019 zo dňa 23. 10. 2019
vyhotovenom Ing. Milanom Pencákom, 066 01 Humenné, 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 a predstavuje 1.740,00 € (pri cene 3,25 €/m2).

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 415 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
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
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku z podielového vlastníctva predávajúceho
Hertník, zapísaného na LV č. 1296, k. ú. Hertník, a to:

– Rudolf Kapec,

- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1095/4, ostatná plocha o výmere 14
m2, odčlenený od pôvodného pozemku KN E 1345 o celkovej výmere 4477 m2,
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1229/4, zastav. plochy a nádvoria
o výmere 1 m2,
odčlenený od pôvodného pozemku KN E 1345 o celkovej výmere 4477 m2,
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1229/5, zastav. plochy a nádvoria
o výmere 1 m2,
odčlenený od pôvodného pozemku KN E 1345 o celkovej výmere 4477 m2
odčlenené geometrickým plánom č. 66/2019 vyhotoveným spoločnosťou Geoprojekt,
Konštantínova 6, 080 01 Prešov, IČO: 37 710 915, úradne overeným Okresným úradom Prešov,
katastrálny odbor, dňa 21.08.2019 pod číslom G1-598/2019.
ťarchy: bez zápisu,
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 16 m2.
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 52,00 €.

Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 25-2019 zo dňa 23. 10.
2019 vyhotovenom Ing. Milanom Pencákom, 066 01 Humenné, 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 a predstavuje 52,00 €
(pri cene 3,25 €/m2).

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 416 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
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
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho Poľnohospodárskeho družstva
podielnikov Kežmarok, Nad Traťou č.1, 060 13 Kežmarok, IČO: 00199702, zapísaného na LV
č. 66, k. ú. Rakúsy, a to:
pozemky registra C KN:
- parcelné číslo 446, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 131 m2,
- parcelné číslo 437/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 379 m2,
stavba:
- soc. zariadenie, súpisné číslo 407, na pozemku registra KN C parcelné číslo 446,
s príslušenstvom
ťarchy: bez zápisu
spoluvlastnícky podiel:1/1
Celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 610 m2.
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – SOŠ
agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok, IČO: 37 936 859,
za celkovú kúpnu cenu 30.000,00 €.

Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 56/2019 zo dňa
05.12.2019 vyhotovenom Ing. Františkom Milatom, Veľká Lomnica, 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 a predstavuje
30.000,00 € (pri cene 9,56 €/m2 za pozemok a pri cene 24.180,69 za stavbu a príslušenstvo,
príslušenstvom sa rozumie vodovodná, kanalizačná a elektrická prípojka).

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 417 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k zmene účelového určenia majetku

________________________________________________________________
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 § 8 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 4 písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom PSK v platnom znení
schvaľuje
zmenu účelového určenia majetku určeného na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu
zapísaného na LV č. 8358, k. ú. Humenné, a to :
pozemkov:
- parcela registra CKN, číslo parcely 4015, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 375 m2,
- parcela registra CKN, číslo parcely 4016, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 492 m2,
- parcela registra CKN, číslo parcely 4017, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 249 m2,
- parcela registra CKN, číslo par. 4018, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4122
m2,
stavby: učebňa, súpisné číslo 41, na pozemku registra C KN parcelné číslo 4015,
učebňa, súpisné číslo 39, na pozemku registra C KN parcelné číslo 4016,
učebňa, súpisné číslo 41, na pozemku registra C KN parcelné číslo 4017,
spoluvlastnícky podiel: 1/1, ťarchy: bez zápisu
na depozitárne účely pre múzejné zbierky,
a to ku dňu účinnosti zmluvy o prevode správy uzavretej medzi odovzdávajúcim správcom – Obchodná
akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné a preberajúcim správcom – Vihorlatské múzeum, Námestie
slobody 1, 066 01 Humenné, IČO: 37781391.
V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 418 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou
a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 Z.
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 písm. a),
b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 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.

schvaľuje

B.1

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove uvedeného
v bode B.2 tohto uznesenia

B.2

prevod spoluvlastníckeho podielu nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja
zapísaného na LV č. 6379, k. ú Prešov, a to:
pozemok registra C KN:
- parcelné číslo 3220/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 507 m2
stavba:
- druh stavby - iná budova, súpisné číslo 7034, na pozemku registra C KN parcelné číslo
3220/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 507 m2 (6. poschodie a polovica 5. poschodia
z celkových 12 poschodí)
spoluvlastnícky podiel: 3/24
ťarchy: bez zápisu
mimoriadne riziká:
- ohodnocovaná budova je v súčasnom stave nefunkčná, je odpojená od inžinierskych sietí
(plyn, voda, elektrina) a od zdroja vykurovania,
- pre sprevádzkovanie budovy je nevyhnutné zrealizovať nové pripojenie na verejné
inžinierske siete a vybudovanie zdroja vykurovania,

spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého návrh
na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou
vyhodnotený ako najvhodnejší.
Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým
posudkom č. 11/2017 zo dňa 27. 03. 2017 vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Vaľom, 080
05 Prešov, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 124.564,24 €, z toho stavba 118 254,62 €,
pozemok 6309,62 €, pri jednotkovej cene pozemkov 99,56 €/ m².
B.3

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. Obchodného
zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
(O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný
majetok PSK.
1. Predmet zmluvy:
− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.2 tohto uznesenia.
2. Účastník zmluvného vzťahu - kupujúci:
Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného
celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne
prevyšuje sumu 100.000,00 € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného
sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Podmienka podľa bodu 2., t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora,
musí byť splnená najneskôr ku dňu podpísania kúpnej zmluvy.
4. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške
stanovenej znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny
b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady
ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za
vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho poplatku
za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod.
c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení
celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)
d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny
a ostatných nákladov podľa písm. a) a b).
5. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:
a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle
Prešovského samosprávneho kraja v termíne do __ . __ . 20__ do 13:00 hod.
v zapečatenej obálke s výrazným označením:
-2-

„Obchodná verejná súťaž – Knižnica P. O. Hviezdoslava budova a pozemok, k. ú.
Prešov – neotvárať!“
„identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského
registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO, adresa, pri
fyzickej osobe – meno, priezvisko, adresa“
na adresu:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne
Prešovského samosprávneho kraja.
b) Návrh musí obsahovať:
– doplnený návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na
CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri
vyhlásení tejto o. v. s.),
– presnú identifikáciu záujemcu s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené
údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:
 kupujúci – fyzická osoba
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
 kupujúci – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno
a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého
pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo
 kupujúci – právnická osoba (PO)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný register
Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ..., alebo iný register
– súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže,
– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny,
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou,
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže o zložení
finančnej zábezpeky vo výške 50 % z ponúknutej ceny stanovenej
vyhlasovateľom za nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo
formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke
podpísanú štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy
je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o. v. s.)
– oprávnená kontaktná osoba, telefón, mobil, e-mail.
c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC
musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.
d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer
s prevádzanou nehnuteľnosťou.
e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom
v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už
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uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky
súťaže.
g) Podmienkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že víťaz o. v. s.
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto registri
zapísaný v zmysle bodu 2.
h) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom
predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne
podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie
kúpnej zmluvy, resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany víťaza
obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú
pokutu v súlade so zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie podpísania kúpnej
zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.
i) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého
obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Záujemcovia nemajú nárok na
náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
j) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.
k) Spracovanie osobných údajov vyhlasovateľom upravujú Zásady spracúvania osobných
údajov fyzických osôb v PSK zverejnené na webstránke PSK.
6. Ohliadka majetku:
a) Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním
návrhu po telefonickom dohovore s Mgr. Ivetou Hurnou, riaditeľkou Knižnice P. O.
Hviezdoslava v Prešove (tel.: +421 915 539 967; e-mail: riaditel@kniznicapohpo.vucpo.sk).
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

V Prešove dňa 13. februára 2020
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová

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

-4-

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 419 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 296/2019 zo dňa
26. 8. 2019 k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou
a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 Z.
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 písm. a),
b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení

mení a dopĺňa
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 296/2019 zo dňa 26. 8. 2019 k schváleniu prevodu majetku obchodnou
verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže v časti B schvaľuje v bode B.3
nasledovne:
v ods. 2
sa vypúšťa text:
Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záujemca, ktorý nie je
subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,
môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových
práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný
v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podmienka podľa bodu 2., t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, musí
byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.
a nahrádza sa textom:
V zmysle § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov v spojení s § 2 ods.1, ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je účastník zmluvného vzťahu
– kupujúci ako víťaz verejnej obchodnej súťaže povinný byť zapísaný do registra partnerov verejného
sektora v prípade, ak hodnota predmetu prevodu oceneného znaleckým posudkom presiahne sumu
100.000 eur.

Podmienka podľa bodu 2., t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, musí
byť splnená najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy.
v ods. 3 písm. a)
sa vypúšťa text:
a)

ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške stanovenej
vyhlasovateľom a spôsob a čas úhrady kúpnej ceny

a nahrádza sa textom:
a)

ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške 3.000,- €,
spôsob a čas úhrady kúpnej ceny.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 420 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 295/2019 zo dňa
26. 8. 2019 k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou
a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 Z.
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 písm. a),
b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení

mení a dopĺňa
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 295/2019 zo dňa 26. 8. 2019 k schváleniu prevodu majetku obchodnou
verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže v časti B schvaľuje v bode B.3
nasledovne:
v ods. 2
sa vypúšťa text:
Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záujemca, ktorý nie je
subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,
môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových
práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný
v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podmienka podľa bodu 2., t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, musí
byť splnená najneskôr ku dňu podpísania podania návrhu.
a nahrádza sa textom:
V zmysle § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov v spojení s § 2 ods. 1, ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je účastník zmluvného vzťahu
– kupujúci ako víťaz verejnej obchodnej súťaže povinný byť zapísaný do registra partnerov verejného
sektora v prípade, ak hodnota predmetu prevodu oceneného znaleckým posudkom presiahne sumu
100.000 eur.

Podmienka podľa bodu 2., t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, musí
byť splnená najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy.

v ods. 3 písm. a)
sa vypúšťa text:
a)

ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške stanovenej
vyhlasovateľom a spôsob a čas úhrady kúpnej ceny

a nahrádza sa textom:
a)

ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške 72.000,- €,
spôsob a čas úhrady kúpnej ceny.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 421 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 297/2019 zo dňa
26. 8. 2019 k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou
a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 Z.
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 písm. a),
b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení

mení a dopĺňa
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 297/2019 zo dňa 26. 8. 2019 k schváleniu prevodu majetku obchodnou
verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže v časti B schvaľuje v bode B.3
nasledovne:
v ods. 2
sa vypúšťa text:
Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záujemca, ktorý nie je
subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,
môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových
práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný
v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podmienka podľa bodu 2. , t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, musí
byť splnená najneskôr ku dňu podpísania podania návrhu.
a nahrádza sa textom:
V zmysle § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov v spojení s § 2 ods.1, ods.2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je účastník zmluvného vzťahu
– kupujúci ako víťaz verejnej obchodnej súťaže povinný byť zapísaný do registra partnerov verejného
sektora v prípade, ak hodnota predmetu prevodu oceneného znaleckým posudkom presiahne sumu
100.000 eur.

Podmienka podľa bodu 2., t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, musí
byť splnená najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy.

v ods. 3 písm. a)
sa vypúšťa text:
a)

ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške stanovenej
vyhlasovateľom a spôsob a čas úhrady kúpnej ceny

a nahrádza sa textom:
a)

ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške stanovenej
vyhlasovateľom a spôsob a čas úhrady kúpnej ceny
v prvom vyhlásení O. V. S. vo výške 100 % z ceny znaleckého posudku,
v druhom vyhlásení O. V. S. minimálne vo výške 75 % z ceny znaleckého posudku,
v treťom vyhlásení O. V. S. minimálne vo výške 50 % z ceny znaleckého posudku,
v ďalších kolách minimálne za sumu navrhovanú vyhlasovateľom O.V. S vo výške
4.000,00,- eur.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 422 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou
a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 Z.
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 písm. a),
b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 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.

schvaľuje

B.1

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Spojenej školy Čaklov, 094 35 Čaklov 249, Vranov
n/T, uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia

B.2

prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja zapísaného na LV č. 423,
k. ú Čaklov, a to:
pozemok:
- novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 1009/3, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 34 m²,
odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo, 206/6, zastavané plochy a nádvoria o
celkovej výmere 992 m²,
zapísaný na LV č. 423, k. ú. Čaklov, geometrickým plánom č. 170/2018 vyhotoveným Mariánom
Urbanom, 093 01 Vranov n/T, IČO: 10806881, úradne overeným Okresným úradom Vranov
nad Topľou, katastrálnym odborom, pod číslom G1-10/2020 dňa 10. 01. 2020,
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy:
- Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech Spoločenstiev vlastníkov bytov Susedia,
Pod katalpou a Priatelia obývajúcich bytovky s. č. 247, 248 a 250, ktorému zodpovedá
právo používať cesty vybudované v areáli školy ako prístup k obytným domom – bytom
a garážam vlastníkov bytov, č. sp. V 779/2002-84/02.
- Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech Spoločenstiev vlastníkov bytov Susedia,
Pod katalpou a Priatelia obývajúcich bytovky s. č. 247, 248 a 250, ktorému zodpovedá

právo používať cesty vybudované v areáli školy ako prístup k obytným domom – bytom
a garážam vlastníkov bytov, umožniť na zabezpečenie pitnej vody pre vlastníkov bytov a ich
rodiny, využívať vodný zdroj /školskú studňu/, umožniť nutné opravy na rozvodoch vody,
elektrickej energie a plynu vedúce k domom s č. 245,246,247,248 a 250, č. sp. V 780/200285/02
mimoriadne riziká: neboli zistené
spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého návrh
na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou
vyhodnotený ako najvhodnejší.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku je stanovená znaleckým posudkom č. 130/2019 zo
dňa 24. 08. 2019 vyhotoveným znalcom Ing. Mariánom Onderkom, 093 03 Vranov n/T, v
zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení
neskorších predpisov a predstavuje 305,32 €, pri jednotkovej cene pozemku 8,98 €/ m².
B.3

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. Obchodného
zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
(O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný
majetok PSK.
1. Predmet zmluvy:
− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.2 tohto uznesenia.
2. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške
stanovenej znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny
b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady
ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za
vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho
poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod.
c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení
celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)
d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny
a ostatných nákladov podľa písm. a) a b).
3. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:
a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle
Prešovského samosprávneho kraja v termíne do __ . __ . 20__ do 13:00 hod.
v zapečatenej obálke s výrazným označením:
„Obchodná verejná súťaž – Kúpa pozemku v k. ú. Čaklov – neotvárať!“
„identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského
registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO, adresa, pri
fyzickej osobe – meno, priezvisko, adresa“
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na adresu:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne
Prešovského samosprávneho kraja.
b) Návrh musí obsahovať:
– doplnený návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na
CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri
vyhlásení tejto o. v . s.),
– presnú identifikáciu záujemcu s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené
údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:
 kupujúci – fyzická osoba
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
 kupujúci – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno
a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého
pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo
 kupujúci – právnická osoba (PO)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný register
Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ..., alebo iný register
– súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže,
– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny,
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou,
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže o zložení
finančnej zábezpeky vo výške 50 % z ponúknutej ceny stanovenej
vyhlasovateľom za nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo
formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke
podpísanú štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy
je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o. v. s.)
– oprávnená kontaktná osoba, telefón, mobil, e-mail.
c)

Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC
musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer
s prevádzanou nehnuteľnosťou.
e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom
v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky
súťaže.
g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom
predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne
podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie
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kúpnej zmluvy, resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany víťaza
obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú
pokutu v súlade so zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie podpísania kúpnej
zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.
h) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého
obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Záujemcovia nemajú nárok na
náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
i) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.
j) Spracovanie osobných údajov vyhlasovateľom upravujú Zásady spracúvania osobných
údajov fyzických osôb v PSK zverejnené na webstránke PSK.
4. Ohliadka majetku:
a) Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním
návrhu po telefonickom dohovore s Martou Badinkovou, ekonómom Spojenej školy
Čaklov, Vranov n/T (tel.: +421 905 563 892; e-mail: badinkovam@centrum.sk).
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 423 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k návrhu na neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného
nehnuteľného majetku
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení

A.

k o n š t a t u j e,
že nehnuteľný majetok Prešovského samosprávneho kraja v nájme Ľubovnianskej nemocnice,
n. o., so sídlom Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa:
• Stavba garáže - katastrálne územie Stará Ľubovňa, zapísaná na LV č. 1190, parcela KN-C
831/19, súpisné číslo 1507, o výmere 370,00 m2
• Betónová plocha s oceľovým prístreškom – katastrálne územie Stará Ľubovňa, zapísaná
na LV č. 1190, parcela KN-C 831/4, bez súpisného čísla, druh: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 392 m2
je prebytočný a neupotrebiteľný

B.

schvaľuje
prebytočnosť nehnuteľného majetku a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného nehnuteľného
majetku, a to:

- budovy garáží vedenej na LV č. 1190 na parcele KN-C č. 831/19, súp. č. 1507, o výmere 370 m2, k. ú. Stará
Ľubovňa:
Názov umiestnenia
Ľubovnianska
nemocnica, n. o. (majetok v nájme)

Inventárne
číslo
400914

Názov majetku
Garáže sanitných
vozidiel

Dátum
zaradenia

Vstupná cena

Účtovná
ZC

1957

10 474,04 €

0,00 €

Spolu

10 474,04 €

0,00 €

- betónovej plochy s oceľovým prístreškom (bez súpisného čísla) vedenej na LV č. 1190 na parcele č. KN-C
831/4 o výmere 392 m2, k. ú. Stará Ľubovňa
Názov umiestnenia

Inventárne
číslo

Ľubovnianska
nemocnica, n. o. (majetok v nájme)

Názov majetku

Dátum
zaradenia

Vstupná cena

Betónová plocha
s oceľovým
prístreškom

Účtovná
ZC
0,00 €

Spolu

0,00 €

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 424 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k návrhu
na
dofinancovanie
nadlimitných
výdavkov
v rámci
implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy J.
Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní“
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
schvaľuje
dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu
„Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy J. Henischa v Bardejove na praktickom
vyučovaní“ – stavebné práce a materiál v celkovom objeme 20 202,48 eur s DPH.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 425 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k návrhu
na
dofinancovanie
nadlimitných
výdavkov
v rámci
implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej
školy v Humennom na praktickom vyučovaní“
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
schvaľuje
dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu
„Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na
praktickom vyučovaní“ v objeme 79 725,67 eur s DPH.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 426 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k návrhu
na
dofinancovanie
nadlimitných
výdavkov
v rámci
implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie
v Humennom na praktickom vyučovaní“

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
schvaľuje
dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu
„Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom
vyučovaní“ v objeme 33 184,40 eur s DPH.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 427 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k správe o všetkých vynaložených finančných prostriedkoch a ich účelnosti
použitia vrátane určenia ďalších postupov – FUTBAL TATRAN ARÉNA,
s. r. o., Prešov

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. 2 zákona NR SR č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
A/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o vynaložených finančných prostriedkoch a ich účelnosti použitia vrátane určenia
ďalších postupov
B/ s c h v a ľ u j e
poskytnutie dotácie spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., so sídlom Hlavná 73,
080 01 Prešov, IČO: 50 494 970, účelovo určenú na úhradu bežných výdavkov roka 2020 vo
výške 50 000 eur.
Finančné prostriedky budú účelovo určené predovšetkým na zabezpečenie riadneho chodu
spoločnosti, napr. služby, poplatky, prevádzkové náklady, garančné poplatky, mzdové náklady,
právne služby, služby na zabezpečenie procesov verejného obstarávania a iné náklady bežného
charakteru.

V Prešove dňa 13. februára 2020
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. 428 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k informatívnej správe o činnosti spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s.,
jej dcérskych spoločností a nemocníc PSK

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
berie na vedomie
informatívnu správu o činnosti spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., jej
dcérskych spoločností a nemocníc PSK.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 429 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k výpožičke majetku PSK
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
s primeraným použitím § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov
výpožičku časti majetku podľa rozhodnutia o dočasnej prebytočnosti č. 05/2019 zo dňa
20. 11. 2019, a to:
a) hnuteľného majetku
Inventárne
číslo
203608
205236
205280
205281
205701
205702
205703
205708
205080
205085

Názov majetku
Stôl PC170, javor
Vešiak stojaci, hliník
Príborník 3-dielny
Obložka spotrebičov (skrinka)
Stolík konferenčný
Kreslo konferenčné čalúnené s koženkou
Kreslo konferenčné čalúnené s koženkou
Kancelárske kreslo
Chladnička jednodverová Candy
Umývačka riadu BEKO DFN

Množstvo

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

b) nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 13315, k. ú. Prešov, a to:
- časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa na II. podlaží v budove na ul. Hlavná č. 139
v Prešove, súpisné číslo 2940, na pozemku parc. č. KN C č. 3, a to: kancelária č. 2.13 –
kancelárske priestory o výmere 21,92 m2 a miestnosť č. 2.14 - kuchynka o výmere 3,34 m2,
do výpožičky vypožičiavateľovi: Ing. Jánovi Hudackému

za splnenia podmienok, že:
- Ing. Ján Hudacký bude vymenovaný za honorárneho konzula Poľskej republiky v Prešove
a
- náklady spojené s úhradou platieb za služby, ktoré súvisia s výpožičkou, bude honorárny
konzul hradiť sám na vlastné náklady.
Účel výpožičky: zriadenie honorárneho konzulátu Poľskej republiky v Prešove.
Účinnosť zmluvy o výpožičke: najskôr dňom vymenovania Ing. Jána Hudackého za
honorárneho konzula Poľskej republiky v Prešove.
Doba výpožičky: na dobu určitú, odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o výpožičke
do 31. 12. 2021.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Výpožička sa schvaľuje za účelom zriadenia honorárneho konzulátu Poľskej republiky
v Prešove a na jeho činnosť, ako aj na podporu verejno-súkromných partnerstiev a koordináciu
podpory regionálneho rozvoja v PSK.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 430 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k informácii o skončení pracovného pomeru riaditeľov zariadení sociálnych služieb
a o poverení ich vedením

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 a § 16 zákona NR
SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov
A.

berie na vedomie

A.1. informáciu o skončení pracovného pomeru dohodou s riaditeľkou CSS Vita Vitalis,
Prešov, Mgr. Ivetou Nemčíkovou ku dňu 16. 1. 2020 a s riaditeľkou Domova v Poloninách,
Nová Sedlica, Mgr. Idou Novotnou ku dňu 31. 1. 2020
A.2.

poverenie predsedu Prešovského samosprávneho kraja vedením:
- CSS Vita Vitalis, Prešov - Ing. Pavlom Slaninkom odo dňa 17. 1. 2020
- Domov v Poloninách, Nová Sedlica – Mgr. Františkom Tkáčom odo dňa 1. 2. 2020

do doby vymenovania riaditeľov na základe výsledkov výberového konania.
B.

poveruje

predsedu Prešovského samosprávneho kraja vypísať výberové konanie na obsadenie miesta
riaditeľov vyššie uvedených zariadení sociálnych služieb.

V Prešove dňa 13. februára 2020

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. 431 / 2020
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020
k návrhu na odvolanie a voľbu člena – neposlanca komisie finančnej
zriadenej pri Zastupiteľstve PSK

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. k)
v spojení s § 20 ods. 2 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov
A/ o d v o l á v a
z funkcie člena - neposlanca komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve PSK
Ing. Milana Vrabeľa dňom 10. 2. 2020
B/ v o l í
do funkcie člena – neposlanca komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve PSK
Mgr. Ľuboša Sopoligu dňom 11. 2. 2020.
V Prešove dňa 10. februára 2020

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.

