
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   
 
 
 
 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 19. zasadnutia 
 Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja  

zo dňa 27. apríla 2020 
 

 
Číslo:   Obsah uznesenia: 
 
 
 
432.      k informatívnej správe o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK 
 
433.      k návrhu na vymenovanie riaditeľa Domova v Poloninách v Novej Sedlici 
 
434.      k návrhu VZN PSK č. ../2020, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Námestie 
             Š. Kluberta 7, Levoča ako súčasť SOŠ služieb, Kukučínova 9, Levoča 
 
435.      k návratnej finančnej výpomoci pre KOCR Severovýchod Slovenska 
 
436.      k informatívnej správe o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2019 
 
437.      ku Klastru sociálnej ekonomiky PSK 
   
438.      k informatívnej správe o iniciatíve Catching-up Regions v PSK 
 
439.      k zaradeniu politiky marginalizovaných rómskych komunít do kompetenčného  
             rámca PSK 
 
440.      k   návrhu   na    schválenie   financovania  technickej  štúdie  vrátane  projektovej  
             dokumentácie potrebnej pre vstup do projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry 
             Poloniny trail“ 
 
441.      k zmenám v orgánoch spoločností založených PSK 
  
442.      k informatívnej správe o činnosti SO pre IROP PSK za rok 2019  
 
443.      k schváleniu investičných akcií pre účely spustenia procesu verejného obstarávania 
             v zmysle schváleného investičného plánu SÚC PSK na rok 2020 
 
444.      k projektom  spolufinancovaným  zo  zdrojov  EÚ  v  rámci  programov IROP, Interreg  
             V-A a ENI – schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí 
             o NFP  
 
445.      k projektom  spolufinancovaným  zo  zdrojov  EÚ  v  rámci  programov IROP, Interreg  
             V-A a ENI – schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí 
             o NFP 



 
446.      k projektom  spolufinancovaným  zo  zdrojov  EÚ  v  rámci  programov IROP, Interreg  
             V-A a ENI – schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí 
             o NFP 
 
447.      k projektom  spolufinancovaným  zo  zdrojov  EÚ  v  rámci  programov IROP, Interreg  
             V-A a ENI – schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí 
             o NFP  
 
448.      k projektom  spolufinancovaným  zo  zdrojov  EÚ  v  rámci  programov IROP, Interreg  
             V-A a ENI – príprava nových zámerov na predkladanie do ďalších výziev 
 
449.      k  majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
 
450.      k  majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
 
451.      k  majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
 
452.      k  majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
 
453.      k nájmu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa 
 
454.      k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku – kúpa 
 
455.      k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku – kúpa 
 
456.      k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku – kúpa 
 
457.      k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou  
             a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže  
 
458.      k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 418/2020 zo dňa 10. 2. 2020 
 
459.      k   návrhu   na  dofinancovanie  nadlimitných  výdavkov  v  rámci  implementovaného 
             projektu Zvýšenie počtu žiakov SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom 
             vyučovaní 
 
460.      k  návrhu   na   dofinancovanie   nadlimitných  výdavkov  v  rámci  implementovaného 
             projektu Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči na praktickom vyučovaní 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 432 / 2020 
 

z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 27. apríla 2020 

 
k informatívnej správe o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
informatívnu správu o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 
 
 
 
 
V Prešove dňa 30. apríla 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. 433 / 2020 
 

z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 27. apríla 2020 

 
k návrhu na vymenovanie riaditeľa Domova v Poloninách v Novej Sedlici 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h)  
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov    
 
m e n u j e 
 
do funkcie riaditeľa Domova v Poloninách v Novej Sedlici 
 
Ing. Jitku Franduli čovú dňom 1. mája 2020. 

 

 

V Prešove dňa 27. apríla 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. 434 / 2020 
 

z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 27. apríla 2020 

 
k návrhu  VZN PSK  č. ../2020,  ktorým  sa zriaďuje Elokované pracovisko,  
Námestie Š. Kluberta 7, Levoča ako súčasť Strednej odbornej školy služieb, 
Kuku čínova 9, Levoča 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 
ods. (2) písm. a) a písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
a v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

  
s chv aľu je  
 
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 81/2020, 
ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Námestie Štefana Kluberta 7, Levoča 
ako súčasť Strednej odbornej školy služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča 
s účinnosťou od 1. septembra 2020. 
 
 
V Prešove dňa 27. apríla 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. 435 / 2020 
 

z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 27. apríla 2020 

 
k návratnej finančnej výpomoci pre KOCR Severovýchod Slovenska 
________________________________________________________________ 
 
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 

 
s c h v a ľ u j e 
 
návratnú finančnú výpomoc pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu 
Severovýchod Slovenska vo výške 100 000 eur. 

 
 

  
V Prešove dňa 30. apríla 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. 436 / 2020 
 

z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 27. apríla 2020 

 
k informatívnej správe o činnosti Inovačného partnerského centra  
za rok 2019 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
b e r i e     n a     v e d o m i e 
 
informatívnu správu o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2019. 
 
 
 
V Prešove dňa 30. apríla 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. 437 / 2020 
 

z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 27. apríla 2020 

 
ku Klastru sociálnej ekonomiky PSK    
________________________________________________________________ 
 
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 

 

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

informáciu o Klastri sociálnej ekonomiky Prešovského samosprávneho kraja. 
 
  
V Prešove dňa 30. apríla 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. 438 / 2020 
 

z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 27. apríla 2020 

 
k informatívnej správe o iniciatíve Catching-up Regions v PSK 
________________________________________________________________ 
 
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 
 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
 
informatívnu správu o iniciatíve Catching-up Regions v PSK. 
 
  
 
V Prešove dňa 30. apríla 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. 439 / 2020 
 

z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 27. apríla 2020 

 
k zaradeniu politiky marginalizovaných rómskych komunít  
do kompetenčného rámca PSK 
________________________________________________________________ 
 
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 
 
A/ b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
správu o  zaradení  politiky marginalizovaných rómskych komunít do 
kompetenčného rámca PSK 
 
B/ s c h v a ľ u j e 
 
zaradenie politiky marginalizovaných rómskych komunít do kompetenčného 
rámca PSK. 
 
 
 
V Prešove dňa 30. apríla 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. 440 / 2020 
 

z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 27. apríla 2020 

 
k   návrhu   na   schválenie   financovania   technickej  štúdie  vrátane  projektovej  
dokumentácie potrebnej pre vstup do projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry 
Poloniny trail“  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
A.    b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
informatívnu správu o stave realizácie projektu Poloniny trail iniciatívy Catching-up Regions 
Initiative (CuRI) 
 
B.    s c h v a ľ u j e 
 
B.1. vstup do projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“ v rámci pripravovanej 
Špeciálnej výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu pre Komponent: Zvýšenie 
dynamiky rozvoja regiónu, ktorý je v súlade s výstupmi iniciatívy Catching Up Regions II 
implementovanej na úrovni PSK v spolupráci so Svetovou bankou a Európskou komisiou. 
 
B.2. financovanie technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie pre zvyšné úseky 
Poloniny trail s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 300 000 eur, ktorý bude 
oprávneným výdavkom v rámci pripravovaného projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry 
Poloniny trail“.  Projekt bude predkladaný v rámci pripravovanej Špeciálnej výzvy 
Integrovaného regionálneho operačného programu pre Komponent: Zvýšenie dynamiky 
rozvoja regiónu a je v súlade s výstupmi iniciatívy Catching Up Regions II implementovanej 
na úrovni PSK v spolupráci so Svetovou bankou a Európskou komisiou. 
 
B.3. predpokladané spolufinancovanie technickej štúdie uvedenej v bode B.2. s  
predpokladanou výškou spolufinancovania vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov 
v sume 15 000 eur (typ výdavkov: kapitálové). 
 
V Prešove dňa 30. apríla 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. 441 / 2020 
 

z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 27. apríla 2020 

 
k zmenám v orgánoch spoločností založených PSK 
________________________________________________________________ 
 
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 
 
1) v Inovačnom partnerskom centre  
 
A. o d v o l á v a 
 
zástupcu  Prešovského samosprávneho kraja – člena Správnej rady Inovačného 
partnerského centra 
 

   RNDr. Rudolfa Bauera, PhD. 
 
B. m e n u j e 
 
zástupcu Prešovského samosprávneho kraja za člena Správnej rady Inovačného 
partnerského centra 
 

     PaedDr. Martinu Slivkovú, PhD.  
 
  
2) v Agentúre regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja  
 
A. o d v o l á v a 
 
zástupcu  Prešovského samosprávneho kraja – člena Dozornej rady Agentúry 
regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja  
 
PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu  
 
B. m e n u j e 
 
zástupcu Prešovského samosprávneho kraja za člena Dozornej rady Agentúry 
regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 
 
Ing. Bystríka Muchu 



C.    b e r i e   n a   v e d o m i e  
 
C.1.  vzdanie sa členstva zástupcu Prešovského samosprávneho kraja v Správnej rade Agentúry  
regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja dňom 6. 3. 2020 
 
PhDr. Vladimíra Ledeckého 

 
C.2. vzdanie sa členstva zástupcu Prešovského samosprávneho kraja v Zbore zástupcov 
členov združenia  Agentúry  regionálneho  rozvoja  Prešovského  samosprávneho  kraja  dňom  
20. 4. 2020 
 
PaedDr. Viery Leščákovej 
 
 
D.        m e n u j e 
 
D.1. na návrh predsedu PSK zástupcu Prešovského samosprávneho kraja za člena Správnej 
rady Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja od 27. 4. 2020 
 
JUDr. Štefana Bieľaka 
 
D.2. na návrh predsedu PSK zástupcu Prešovského samosprávneho kraja za člena Zboru 
zástupcov členov združenia  Agentúry   regionálneho   rozvoja   Prešovského   samosprávneho   
kraja od 27. 4. 2020 
 
MUDr. Patrika Miha ľa. 
 
 
 
 
V Prešove dňa 27. apríla 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.  
 

 
 
 

- 2 - 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 442 / 2020 
 

z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 27. apríla 2020 

 
k informatívnej správe o činnosti SO pre IROP PSK za rok 2019 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
informatívnu správu o činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre IROP PSK 
za rok 2019. 
 
 
 
 
V Prešove dňa 30. apríla 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. 443 / 2020 
 

z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 27. apríla 2020 

 
k schváleniu  investičných  akcií  pre  účely spustenia procesu verejného 
obstarávania v zmysle schváleného investičného plánu SÚC PSK na rok 
2020 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v aľ u j e  
 
investičné akcie pre účely spustenia procesu verejného obstarávania v zmysle 
schváleného investičného plánu Správy a údržby ciest Prešovského 
samosprávneho kraja na rok 2020 a to rozpísaním schválenej položky Eliminácia 
bezpečnostných rizík na cestách II. a III. triedy v prílohe tohto uznesenia. 
 
 
V Prešove dňa 30. apríla 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.  
 
 

  
 



Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 443/2020 zo dňa 27. 4. 2020 

 

 

Rozpis úsekov na II. polrok 2020 

 

 

  2020 
Dofinancovanie IA  

v roku 2021 

Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách II. a III. triedy 3 000 000,00 1 850 000,00 

III/3485 Tarnov - Gaboltov (dofinancovanie ) 100 000,00 200 000,00 

Odstránenie bodových závad na ceste III/3491  80 000,00 120 000,00 

Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3493  200 000,00 200 000,00 

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3533  150 000,00 200 000,00 

Odstránenie bodových závad na ceste III/3492  25 000,00   

II/545 Kobyly prieťah  200 000,00   

Výstavba odpočívadla na ceste II/545 Kľušov  60 000,00   

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/545 a III/3504  120 000,00 90 000,00 

III/3097, Kežmarok - Stráne pod Tatrami (dofinancovanie) 150 000,00   

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/536 a III/3091  100 000,00 100 000,00 

Odstránenie bodových závad na ceste III/3214  100 000,00   

Odstránenie bodových závad na ceste III/3865 50 000,00 100 000,00 

Odstránenie havarijného stavu III/3083 195 000,00 100 000,00 

Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3431  50 000,00   

Rekonštrukcia cesty III/3452 Gregorovce (rozšírenie priepustov) 80 000,00 100 000,00 

III/3189  Lipany - Lúčka (dofinancovanie) 100 000,00   

Havarijný stav na ceste III/3440 Kokošovce 200 000,00 100 000,00 

Odstránenie bodových závad na ceste III/3889  150 000,00   

Rozšírenie cesty III/3148 Lesnica 150 000,00 100 000,00 

Rekonštrukcia križovatky na ceste II/542 a III/3111  100 000,00 100 000,00 

Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3128 Litmanová  150 000,00 100 000,00 

Odstránenie havarijného stavu cesty III/3591 Oľšavka 150 000,00 0,00 

Oporný múr na ceste III/3552 Belejovce 100 000,00 100 000,00 

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3177 a III/3182 40 000,00 40 000,00 

Svetelná križovatka Veľký Šariš 100 000,00   

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3550   100 000,00 100 000,00 

 

 

 

 
 
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 444 / 2020 
 

z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 27. apríla 2020 

 
k projektom spolufinancovaným zo zdrojov EÚ v rámci programov IROP, Interreg V-A 
a  ENI  –  schválenie  spolufinancovania  pripravených  projektov  pre  podanie  žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v aľ u j e  
 
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Modernizácia cesty III/3445 Prešov - Petrovany“ s predpokladaným rozpočtovým 
nákladom max. 3 000 000,00 eur, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom 
PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 

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

projektu vo výške max. 150 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
 
5.    zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca 5 % rozpočtového nákladu projektu 
       pre  každú  žiadosť o platbu  predloženú  na  riadiaci  orgán systémom predfinancovania  
       z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 
 
 
V Prešove dňa 30. apríla 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. 445 / 2020 
 

z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 27. apríla 2020 

 
k projektom spolufinancovaným zo zdrojov EÚ v rámci programov IROP, Interreg V-A 
a  ENI  –  schválenie  spolufinancovania  pripravených  projektov  pre  podanie  žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v aľ u j e  
 
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík“ s predpokladaným rozpočtovým 
nákladom max. 2 500 000,00 eur, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom 
PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 

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

projektu vo výške max. 125 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
 
5.    zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca 5 % rozpočtového nákladu projektu 
       pre  každú  žiadosť o platbu  predloženú  na  riadiaci  orgán systémom predfinancovania  
       z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 
 
 
V Prešove dňa 30. apríla 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. 446 / 2020 
 

z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 27. apríla 2020 

 
k projektom spolufinancovaným zo zdrojov EÚ v rámci programov IROP, Interreg V-A 
a  ENI  –  schválenie  spolufinancovania  pripravených  projektov  pre  podanie  žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v aľ u j e  
 
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica“  
s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 3 000 000,00 eur, ktorého ciele sú v súlade 
s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja PSK 

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

projektu vo výške max. 150 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
 
5.    zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca 5 % rozpočtového nákladu projektu 
       pre  každú  žiadosť o platbu  predloženú  na  riadiaci  orgán systémom predfinancovania  
       z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 
 
 
V Prešove dňa 30. apríla 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. 447 / 2020 
 

z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 27. apríla 2020 

 
k projektom spolufinancovaným zo zdrojov EÚ v rámci programov IROP, Interreg V-A 
a  ENI  –  schválenie  spolufinancovania  pripravených  projektov  pre  podanie  žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v aľ u j e  
 
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537“  
s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 7 200 000,00 eur, ktorého ciele sú v súlade 
s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja PSK 

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

projektu vo výške max. 360 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
 
5.    zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca 5 % rozpočtového nákladu projektu 
       pre  každú  žiadosť o platbu  predloženú  na  riadiaci  orgán systémom predfinancovania  
       z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 
 
 
V Prešove dňa 30. apríla 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. 448 / 2020 
 

z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 27. apríla 2020 

 
k projektom spolufinancovaným  zo zdrojov EÚ v rámci  programov IROP, 
Interreg V-A a ENI – príprava nových zámerov na predkladanie do ďalších 
výziev 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v aľ u j e  
 
nové stavebné zámery Správy a údržby ciest PSK:  
 
1. II/545 Obchvat obce Raslavice  
2. II/545 Obchvat obce Kapušany 
3. II/540 Obchvat obce Veľká Lomnica 
4. II/537 Obchvat obce Starý Smokovec. 
 
 
 
V Prešove dňa 30. apríla 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. 449 / 2020 
 

z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 27. apríla 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. s c h v a ľ u j e   
 
 v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku 
- 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 50 % podielu na združenej činnosti - 
rekonštrukcii stavby „Rekonštrukcia tréningového centra obecných sociálnych 
podnikov“ na pozemku a stavbe vo vlastníctve obce Spišský Hrhov v zmysle Zmluvy 
o združení právnických osôb č. 671/2016/ODSM a Dodatku č. 1 k Zmluve o združení 
právnických osôb č. 671/2016/ODSM, 
 
do vlastníctva – Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02  Spišský Hrhov, IČO: 00 329 592, 
za kúpnu cenu 1,00 €. 

   
   
 
 
 
 



            Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Rekonštrukcia nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Spišský Hrhov. Ide o jeho 
zveľadenie a slúži len na plnenie úloh obce. Obec stavbu spravuje a ako samospráva 
vykonáva verejnoprospešnú činnosť. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 30. apríla 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. 450 / 2020 
 

z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 27. apríla 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. s c h v a ľ u j e   
 
 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14,  
            080 05  Prešov, IČO: 37 936 859,  
 
 v  súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 
majetku, ktorým je prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
Prešovského samosprávneho kraja v správe Správy a údržby ciest PSK, a to: 
 
existujúci úsek pozemnej komunikácie III/3123 v k. ú. Podolínec, okres Stará Ľubovňa, 
v dĺžke 0,143 km v pôvodnom kumulatívnom staničení III/3123 km 0,000 – 0,143,  

 
za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie 
o usporiadaní cestnej siete vo vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej komunikácie, 
 
do vlastníctva kupujúceho – Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec, 
IČO: 00330132, za kúpnu cenu 1,00 €. 
  
 



  Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Uvedený úsek cesty III/3123 v dĺžke 0,143 km sa nachádza v intraviláne mesta 
Podolínec, ktoré pri rekonštrukcii Mariánskeho námestia zrekonštruovalo časť cesty 
III/3123. Tá je využívaná ako dopravne skľudnená zóna s usmernenou a obmedzenou 
statickou a dynamickou dopravou. Mesto Podolínec navrhlo Správe a údržbe ciest PSK 
zámenu predmetných úsekov ciest, majetkovo vysporiadalo pozemky pod 
komunikáciami v rámci Regionálneho operačného programu, Výzvy 4.1a Regenerácia 
sídiel v obciach postihnutých povodňou v roku 2010 a taktiež zrekonštruovalo ul. 
Bernolákovu.  
Zostávajúca časť cesty III/3123, určená na vyradenie z cestnej siete ciest II. a III. triedy, 
má v zmysle cestného zákona charakter miestnej komunikácie. Úsek nevyhovuje 
šírkovým parametrom cesty III. triedy a nie je po ňom vedená verejná autobusová 
doprava. Z týchto dôvodov je navrhované vyradiť túto časť cesty III/3123 v dĺžke 0,143 
km z cestnej siete ciest II. a III triedy na území PSK a zaradiť ju do siete miestnych 
komunikácií.  

 
 
  
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 30. apríla 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. 451 / 2020 
 

z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 27. apríla 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 majetok uvedený v bode B.1 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   
 
 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05  Prešov, 

IČO: 37 936 859,  
 
 v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym 
krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a Gurman, s. r. o., Prešovská 8, 064 
01 Stará Ľubovňa, IČO: 31731198, bez finančného vyrovnania rozdielu ceny pozemkov 
nasledovne: 

 
B.1   Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Gurman, s. r. o., nadobúda do vlastníctva 

nehnuteľný majetok, a to: 
 

novovytvorený pozemok registra C KN: 
- parcelné číslo 4541/12, orná pôda o výmere 129 m2, 
- parcelné číslo 4628/16, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 82 m2, 
- parcelné číslo 4628/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 123 m2, 

   



odčlenené od pozemku registra E KN, parcelné číslo 2549, orná pôda o výmere 2463 m2, 
zapísaného na LV č. 5574, k. ú. Stará Ľubovňa, geometrickým plánom č. 33/2019, 
vyhotoveným SALSTAV, s.r.o., Mýtna 82/636, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36457647, 

 
spoluvlastnícky podiel 1/1,  
ťarchy: bez zápisu. 

 
Celková výmera zamieňaného nehnuteľného majetku predstavuje 334 m2. 
 

B.2    Gurman, s. r. o., odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do vlastníctva 
a zveruje do správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 
37936859, a to: 

 
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 654/22, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, 
odčlenený od pozemku registra C KN, parcelné číslo 654/21, zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 454 m2, zapísaného na LV č. 419, k. ú. Stará Ľubovňa, geometrickým plánom č. 69/2019 
vyhotoveným SALSTAV, s.r.o., Mýtna 82/636, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36457647, 
 
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 4474/3, trvalý trávny porast o výmere 313 m2, 
odčlenený od pozemku registra C KN, parcelné číslo 4474/2, trvalý trávny porast o výmere 
16032 m2, zapísaný na LV č. 4151, k. ú. Stará Ľubovňa, geometrickým plánom č. 34/2019 
vyhotoveným SALSTAV, s.r.o., Mýtna 82/636, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36457647, 
 
spoluvlastnícky podiel 1/1,  
ťarchy: bez zápisu 
 
Celková výmera zamieňaného nehnuteľného majetku predstavuje 334 m2. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Zámenou pozemkov si Prešovský samosprávny kraj majetkovoprávne vysporiada pozemky 
pod stavbou „Preložka cesty III/3146 (III/543010) juhovýchodný obchvat mesta Stará 
Ľubovňa“ a pozemky, ktoré budú slúžiť Národopisnej expozícii v prírode - skanzen v Starej 
Ľubovni. Pozemky, ktoré nadobudne Prešovský samosprávny kraj, sa zamenia za pozemky 
nachádzajúce sa v blízkosti Gurman, s.r.o. a sú mimo cestného telesa cesty III/3120. Pozemky, 
ktoré nadobudne Prešovský samosprávny kraj, budú slúžiť širokej verejnosti (verejný záujem). 
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                 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. 452 / 2020 
 

z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 27. apríla 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 majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   

 
v súlade s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 
majetku, ktorým je prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v súlade s  § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
Prešovského samosprávneho kraja zapísaného na LV č. 6228, k. ú. Humenné, a to:  
   
- pozemok registra E KN, parcelné číslo 1135, záhrada o výmere 154 m2 

 
spoluvlastnícky podiel 1/1,  
ťarchy: podľa LV č. 6228 
 
do vlastníctva kupujúceho – Mesto Humenné, Kukorelliho 1501/34,  066  01  Humenné, 
IČO: 323021, za kúpnu cenu 1,00 €. 

 
  
 
 



Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Mesto Humenné realizuje rozšírenie parkovacích plôch pri objektoch detskej 
polikliniky a mestskej polície v Humennom. Dôvodom majetkovoprávneho 
vysporiadania mestskej komunikácie s cieľom utvorenia ucelenej komunikácie je 
parcela E KN 1135 o výmere 154 m2,  ktorá bude slúžiť širokej verejnosti. Všetky 
okolité pozemky sú vo vlastníctve mesta Humenné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 30. apríla 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. 453 / 2020 
 

z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 27. apríla 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  

    
s c h v a ľ u j e   
 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a) ods. 
9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Správy a údržby ciest PSK, 
Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859, zapísaného na LV č. 2346, k. ú. Kapušany, a to: 
- diel č. 8 pozemku registra C KN, parcelné číslo 1372, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
  dielu 11 m2, 
- diel č. 9 pozemku registra C KN, parcelné číslo 1372, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  
  dielu 19 m2, 
- diel č. 10 pozemku registra C KN, parcelné číslo 1372, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
  dielu 188 m2, 
 
odčlenených od pozemku registra C KN, parcelné číslo 1372, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
10 718 m2, geometrickým plánom na dočasný a ročný záber pozemkov č. 31628826-5/2014/b 
vypracovaným Geopoz, s.r.o., Komenského 10C, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31628826, autorizačne 
overeným - Ing. Tibor Bugár, autorizovaný geodet a kartograf, dňa 03.03.2014, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
ťarchy:  
V-708/2016, Vecné bremeno - podľa ustanovenia § 31 ods. 3 katastrálneho zákona vklad vecného bremena in 
personam spočívajúceho v povinnosti trpieť uloženie podzemnej kábelovej elektroniky NN prípojky v rozsahu 
podľa GP č. 167/2014 vyhotovený GEOPROFIL, s.r.o., Košice, overený dňa 30.12.2014 pod č. G1- 1893/20174 
na parcely v katastrálnom území Kapušany vedené na LV 2346 pozemok registra C KN parcelné číslo 1371, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2097 m2 a pozemok registra C KN parcelné číslo 1372, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 10718 m2. Ďalej trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena pri umiestnení, 
prevádzke, údržbe a opravách podzemnej kábelovej elektroniky NN prípojky a zdržať sa konania, ktoré by bránilo 
oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv v prospech Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 
IČO: 36570460, Komenského 50, 04248 Košice, vklad povolený 21.4.2016-pvz-139/16. 
V 5929/2018 - Vecné bremeno podľa ustanovenia § 31 ods. 3 katastrálneho zákona vklad vecného bremena 
spočívajúceho v povinnosti povinného strpieť: umiestnenie kanalizačného potrubia vrátane jeho ochranného 
pásma, jeho užívanie a prevádzkovanie, vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním poverených 
osôb ako aj iných oprávnených osôb v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, prevádzkovaním 
alebo na účely opráv, údržby, kontroly kanalizačného potrubia; zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému 
z vecného bremena vo výkone jeho práv vyplývajúcich z vecného bremena v rozsahu stanovenom geometrickým 



plánom č. overenia G1-773/2017 do katastra nehnuteľností k povinnej nehnuteľnosti v katastrálnom území 
Kapušany, pozemok registra C KN č.1372 v prospech obec Kapušany, IČO: 00327239, Hlavná 104/6, 082 12 
Kapušany, vklad povolený dňa 19.10.2018 - číslo zmeny 1164/18. 
 
do nájmu nájomcu - Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 
35919001, za nájomné stanovené znaleckým posudkom. 
 
- Výška ročného nájomného za 1 m2 je stanovená znaleckým posudkom č. 27/2018, ktorý dňa 

31.7.2018 vyhotovila znalecká organizácia v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty 
nehnuteľností, SAZO, s.r.o., 023 55 Vysoká nad Kysucou 295, IČO: 46130403, ev. č. 900277.  

 
- Účel nájmu: realizácia stavby R4 Prešov severný obchvat, II. etapa, ktorej je nájomca investorom 

a budúcim stavebníkom. V rámci stavby pôjde o vybudovanie priepustov, osvetľovacích bodov 
a preloženie káblového diaľkového vedenia. 

 
- Doba nájmu: doba určitá.  
 
Doba nájmu do 1 roka pre diel č. 9 o výmere 19 m2 a diel č. 10 o výmere 188 m2 začína plynúť odo dňa 
skutočného začatia stavebných prác na objekte – preložke inžinierskych sietí a nájom sa končí 
uplynutím jedného roka. 
 
Doba nájmu po dobu výstavby pre diel č. 8 o výmere 11 m2 začína plynúť odo dňa protokolárneho 
odovzdania staveniska nájomcom zhotoviteľovi stavby a uplynie dňom podpísania protokolu 
o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (stavebného objektu). 
 

LV č. 
Register 
KN 

Parcela Diel 
Výmera 
dielu  
v m2 

Ročné 
nájomné 
za 1 m2  
v eur 

 Nájomné za 12 
mesiacov v eur 

Spoluvlastnícky podiel 

2346 C 1372 8 11 1,455 16,005 1/1 
2346 C 1372 9 19 1,455 27,645 1/1 
2346 C 1372 10 188 1,455 273,540 1/1 

                             SPOLU               317,19 eur/ročne  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Nájomca je investorom a budúcim stavebníkom líniovej stavby vo verejnom záujme – komunikácie  
R4 Prešov severný obchvat, ktorá prispeje k bezpečnosti cestnej premávky a k rozvoju regiónu.   
 

 
 
V Prešove dňa 30. apríla 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. 454 / 2020 
 

z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 27. apríla 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 
 
s c h v a ľ u j e   
 
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho - Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 
065 03  Podolínec, IČO: 00330132, zapísaného na LV č. 2262, k. ú. Podolínec, a to: 
 
a) existujúci úsek miestnej komunikácie ul. Bernolákova v k. ú. Podolínec, okres Stará Ľubovňa, v dĺžke 
0,285 km od križovatky I/77 (uzlový bod 2732A04300) po uzlový bod 2732A09300 ako predĺženie 
cesty III/3123 
 
b) pozemok nachádzajúci sa pod prevádzaným úsekom miestnej komunikácie v bode a):  

-  parcela registra C KN č. 222/38, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 339 m2, vedená na LV č.  
   2262,  

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

 
za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie o usporiadaní cestnej 
siete vo vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej komunikácie, 

 
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 
05 Prešov, za kúpnu cenu 2,00 € (1,00 € za pozemok a 1,00 € za úsek). 
 
V Prešove dňa 30. apríla 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. 455 / 2020 
 

z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 27. apríla 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  
 
s c h v a ľ u j e 
   
prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúcich - Jozef Bernát a Daniela 
Bernátová, 080 01 Prešov, a to: 
novovzniknutý pozemok registra C KN 777/2, zastavané plochy o výmere 3 m2,  
odčlenený od pôvodného pozemku C KN 777 o celkovej výmere 397 m2 zapísaným na LV č. 1082, k. 
ú. Solivar, geometrickým plánom č. 43883311 – 5/18 vyhotoveným Jurajom Maňkom, geodetické 
a kartografické práce, 080 01 Prešov, dňa 15.04.2019, úradne overeným Okresným úradom Prešov, 
katastrálny odbor, dňa 21.06.2019 pod číslom G1-802/2019, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
ťarchy:  Zriadenie vecného bremena - stály prístup k plynovej prípojke na parc. C KN 778 za účelom 

údržby č. V 560/93-PVZ 408/93. 
 
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 PSK, Jesenná 
14, 080 05 Prešov, za kúpnu cenu 240,00 €.  
 
Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č.12/2019 zo dňa 15.08.2019 
vyhotovenom Ing. Petrom Mackom, 080 05 Prešov, 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 240,00 € (pri cene 80,32 €/m²). 
 
 
V Prešove dňa 30. apríla 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. 456 / 2020 
 

z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 27. apríla 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 
  
 
s c h v a ľ u j e  
  
prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Weldex, s. r. o., 080 01 
Prešov, IČO: 31 657 371, k. ú. Solivar, a to: 
 
novovytvorený pozemok registra C KN: 
 -  registra CKN 648/3, záhrada o výmere 1479 m2 
-  registra CKN 648/1, záhrada o výmere 489 m², 

 
pozemky registra CKN 648/3 a CKN 648/1 sú odčlenené od pôvodného pozemku KN C 648/1 
o celkovej výmere 1968 m², zapísanom na LV 756 geometrickým plánom č. 43883311 – 5/18, 
vyhotoveným Jurajom Maňkom, geodetické a kartografické práce, 080 01 Prešov, dňa 
15.04.2019, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, dňa 21.06.2019 
pod číslom G1-802/2019, 

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

 
Celková výmera predstavuje 1 968 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 PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, za celkovú kúpnu cenu 158 070,00 €. 
 

 
 
 



Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená znaleckým posudkom č.11/2019 zo dňa 
15.08.2019 vyhotovenom Ing. Petrom Mackom, 080 05 Prešov, znalcom v odbore 
stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností a v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 
Z.  z.  o  stanovení  všeobecnej  hodnoty  majetku  v  znení  neskorších  predpisov  predstavuje  
158 069,76 € (pri cene 80,32 €/m²). 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 30. apríla 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. 457 / 2020 
 

z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 27. apríla 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 v platnom znení  
 

 
A. k o n š t a t u j e,  
 
 že prevádzaný nehnuteľný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   
 
B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Gymnázia Poprad, Kukučínova 4239/1, Poprad, 
 uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia  
 
B.2 prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja v k. ú Spišská Sobota, a to: 
 

pozemok:  
- novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 1825/42, zastavané plochy 

a  nádvoria o výmere 168 m² 
 

      odčlenený od pozemkov registra E KN: 
 - parcelné číslo, 1258/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 138 m²,  
 - parcelné číslo 2241/1, ostatné plochy o celkovej výmere 3195 m²,  

 
 zapísaný na LV č. 1625, k. ú. Spišská Sobota, geometrickým plánom č. 122/2019, 

vyhotoveným Ing. Ivan Tóth, Poprad, úradne overeným Okresným úradom Poprad, 
katastrálnym odborom, dňa 13.12.2019 pod číslom G1-1233/19, 

  
spoluvlastnícky podiel: 1/1  

 
ťarchy:  
Zriaďuje sa vecné bremeno v prospech Mgr. Štefana Šutaja a MUDr. Lucie Šutajovej, bytom 
058 01 Poprad, na pozemky parc. KNC 1417/25, 1417/58, 1417/74, parc. KNE 2241/1 
spočívajúce v povinnosti a) trpieť uloženie podzemného kanalizačného potrubia vrátane jeho 
ochranného pásma, jeho užívanie a prevádzkovanie na slúžiacich pozemkoch, b) trpieť v 



nevyhnutnej miere vstup a vjazd oprávnených z vecného bremena na slúžiace pozemky dotknuté 
vecným bremenom pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách podzemného kanalizačného 
potrubia, c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávneným z vecného bremena vo výkone ich 
práv vyplývajúcich z vecného bremena, a to v rozsahu stanovenom GP 150/2016 podľa zmluvy 
o zriadení vecného bremena V 736/2017 zo dňa 15.3.2017 - číslo zmeny 128/2017, číslo zmeny 
1/2019.     

 
mimoriadne riziká: 
- riziko obmedzujúce užívanie ohodnocovanej nehnuteľnosti vyplýva z polohy pozemku 

v ochrannom pásme komunikácie 1. triedy, 
 

 spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého návrh 
na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou 
vyhodnotený ako najvhodnejší.  
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 4/2020 zo dňa 
27. 01. 2020 vyhotoveným znalcom - Ing. Ján Kmeť, Poprad, v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, 
predstavuje 5.600,00 € pri jednotkovej cene pozemku 33,12 €/ 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. Spišská Sobota – neotvárať!“  
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„ 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 

uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia 
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky 
súťaže.  
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g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom 
predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne 
podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie 
kúpnej zmluvy, resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany víťaza 
obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú 
pokutu v súlade so zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie podpísania kúpnej 
zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže. 

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

obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. 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 PaedDr. Vladimírom Lajčákom, riaditeľom 
Gymnázia Poprad, (tel.: +421 905 895 660; e-mail: riaditel@stary-gympel.sk).   
         

 b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
 
 
 
 
  
V Prešove dňa 30. apríla 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. 458 / 2020 
 

z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 27. apríla 2020 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 418/2020 zo dňa 10. 2. 2020 
________________________________________________________________ 
 
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 s § 16 písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK v platnom znení a čl. VII. Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK 
 
m e n í     a     d o p ĺ ň a 
 
uznesenie z 18. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 418/2020 zo dňa 10. 2. 2020 k schváleniu prevodu 
majetku obchodnou verejnou súťažou a  k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže v bode B 
schvaľuje v časti B.2 nasledovne:   
 
vypúšťa sa text v časti B.2:  

  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 6 309,62 € pri 
jednotkovej cene pozemkov 99,56 €/m². 
 
a nahrádza sa textom v časti B.2: 
Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom 
č. 25/2020 zo dňa 11. 03. 2020 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 218 310,68 €, z toho stavba 210 436,97 €, pozemok 7 873,71 € pri jednotkovej 
cene pozemkov 124,24 €/m². 

Ostatný text uznesenia ostáva nezmenený. 

 
V Prešove dňa 30. apríla 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. 459 / 2020 
 

z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 27. apríla 2020 

 
k    návrhu    na    dofinancovanie    nadlimitných   výdavkov   v   rámci 
implementovaného projektu Zvýšenie počtu žiakov SOŠ, Jarmočná 108 
v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
s c h v a ľ u j e  
 
dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu 
Zvýšenie počtu žiakov SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom 
vyučovaní – stavebné práce v celkovom objeme 104 276,54 eur s DPH. 
 
  
 
 
V Prešove dňa 30. apríla 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. 460 / 2020 
 

z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 27. apríla 2020 

 
k    návrhu    na    dofinancovanie    nadlimitných    výdavkov   v   rámci 
implementovaného projektu Zvýšenie počtu žiakov SOŠ, Majstra Pavla 
v Levoči na praktickom vyučovaní 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e  
 
dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu 
Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy Majstra Pavla v Levoči na 
praktickom vyu čovaní – stavebné práce a materiál, stavebný dozor v celkovom 
objeme 139 004,60 eur s DPH. 
 
 
 
V Prešove dňa 30. apríla 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.  
 
 


