
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   
 
 
 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 21. zasadnutia 
 Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja  

zo dňa 22. júna 2020 
 

 
Číslo:   Obsah uznesenia: 
 
 
 
479.      k správe z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK 
 
480.      k návrhu plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2020 
 
481. k úprave rozpočtu PSK č. 3/PSK/2020 
 
482. k návrhu optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
             pôsobnosti PSK a súvisiacim zmenám v sieti 
 
483. k správe o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme  
             v prímestskej autobusovej doprave za rok 2019 
 
484.      k schváleniu spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP 
             zo zdrojov EÚ v rámci IROP 
 
485.      k schváleniu spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP 
             zo zdrojov EÚ v rámci IROP 
 
486.      k schváleniu spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP 
             zo zdrojov EÚ v rámci IROP 
 
487.      k schváleniu spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP 
             zo zdrojov EÚ v rámci IROP 
 
488.      k schváleniu spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP 
             zo zdrojov EÚ v rámci IROP 
 
489.      k schváleniu spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP 
             zo zdrojov EÚ v rámci IROP 
 
490. k návrhu rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií 
             z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Mikroprogram PSK 
 
491. k návrhu  rozdelenia  dotácií  podľa  VZN  PSK  č.  78/2019  o  poskytovaní  dotácií 
             z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Výzva pre región, Program 2: Podpora 
             obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok 
 



492. k Integrovanej sieti regionálnych rozvojových centier PSK 
 
493.      k budovaniu personálnych a odborných kapacít na podporu sociálnej ekonomiky v PSK 
 
494. k dodatočným finančným prostriedkom pre Strešné projekty PSK v rámci Programu 
             cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SR 2014 – 2020 
 
495.  k schváleniu predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované  
             projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 
 
496. k účasti PSK v projekte „Touristic Visegrad Without Borders“ pripravovaného v rámci 
             výzvy Vyšehradského fondu  
 
497. k úprave spolufinancovania projektu „Recapture the Fortress Cities“  
             (Obnova opevnených miest) 
 
498. k pilotnej schéme: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík 
             v prostredí VÚC/regionálnej územnej samosprávy 
 
499. k informatívnej správe o iniciatíve Catching-up Regions v PSK 
 
500. k Akčnému plánu propagácie elektromobility v PSK v rámci projektu PROMETEUS 
             (Propagácia e-mobility v regiónoch EÚ) program INTERREG EUROPE 
 
501. k informatívnej správe o nástroji na prácu s informáciami – Geoportál Prešovského 
             kraja (geopresovregion.sk) 
 
502. k návrhu na zmeny v orgánoch Agentúry regionálneho rozvoja PSK 
 
503.      k výročnej správe Agentúry regionálneho rozvoja PSK za rok 2019 
 
504.  k výročnej správe KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2019 
 
505. k návrhu na zmeny v orgánoch a zmenu spoločenskej zmluvy spoločnosti  
             FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. 
 
506. k Dodatku č. 6 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
 
507. k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK – 
             - prípad hodný osobitného zreteľa 
 
508.   k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK – 
             - prípad hodný osobitného zreteľa 
 
509. k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK – 
             - prípad hodný osobitného zreteľa 
 
510. k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK – 
             - prípad hodný osobitného zreteľa 

 
 

511. k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
 
512. k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
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513. k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku – kúpa 
 
514. k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku – kúpa 
 
515. k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku – kúpa 
 
516. k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku – kúpa 
 
517. k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku – kúpa 
 
518. k nájomnej zmluve medzi Cirkevným zborom ECAV na Slovensku, Kežmarok 
             a PSK  -  budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 
 
519. k návrhu na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného  
             projektu  „Zvýšenie  počtu žiakov Spojenej školy, Kollárova 10  na  praktickom  
             vyučovaní“ 
 
520. k  návrhu   na  dofinancovanie  nadlimitných   výdavkov  v  rámci  implementovaného  
             projektu „Zvýšenie počtu žiakov SOŠ technickej v Prešove na praktickom vyučovaní“ 
 
521.      k návrhu  na  dofinancovanie  nadlimitných  výdavkov  v  rámci  implementovaného  
             projektu „Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom 
             vyučovaní“ 
 
522.      k návrhu  na  dofinancovanie  nadlimitných  výdavkov  v rámci implementovaného  
             projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“ 
 
523.  k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 3/2018 zo dňa 29. 1. 2018 
 
524. k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 375/2019 zo dňa 9. 12. 2019 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 3 - 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 479 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k správe z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
správu z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 
 

 

 
 
 
V Prešove dňa 26. júna 2020 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                Jozef Kanuščák v. r.                      
 

                                                                                    PhDr. Jozef Kičura v. r.  
 

 
                       
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 480 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k návrhu plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2020  
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e 
 
plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK na II. polrok 2020. 
 

 

 
 
 
V Prešove dňa 26. júna 2020 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                Jozef Kanuščák v. r.                      
 

                                                                                   PhDr. Jozef Kičura v. r. 
 

 
                       
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 481 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k úprave rozpočtu č. 3/PSK/2020 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.  s c h v a ľ u j e   úpravu rozpočtu č. 3/PSK/2020 nasledovne: 

A.1 Bežný rozpočet     

 Bežné príjmy o 0 € na 214 617 381 € 

 Bežné výdavky  o 600 000 € na 209 746 904 € 

 V tom:     

 04.5. Cestná doprava (rezervný fond)   

 SÚC PSK – výdavky na zabezpečovacie práce pri povodniach   600 000 € 

A.2 Kapitálový rozpočet     

 Kapitálové príjmy o 0 € na 471 856 € 

 Kapitálové výdavky  o 0 € na 63 365 356 € 

A.3 Rozpočet finančných operácií   

 Príjmové finančné operácie  o + 700 000 € na 61 958 439 €  

 Výdavkové finančné operácie  o + 100 000 € na 3 935 416 € 

 V tom:    

 
Návratná finančná výpomoc pre KOCR Severovýchod 
Slovenska (rezervný fond) 

 100 000 € 



A.4 Presuny medzi investičnými akciami v rámci rozpočtu SÚC PSK  

 Podľa prílohy tohto uznesenia.   
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 22. júna 2020 
 
 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                 Jozef Kanuščák v. r.                       
 

                                                                                     PhDr. Jozef Kičura v. r. 
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Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 481/2020 zo dňa 22. 6. 2020 
 

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

 

Názov investičnej akcie 
Pôvodný rozpočet IA 

(podľa ZF) 
 RO SPOLU 

Úprava rozpočtu 
(podľa ZF) 

RO po 
úprave 

  111 RF   111 RF   

Rekonštrukcia mosta č. 3120-001,  
Stará Ľubovňa, PD 

  25 000 25 000   4 669 29 669 

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

  10 000 10 000   -164 9 836 

Rekonštrukcia administratívnych budov AB1  
a AB2 oblasti Prešov, PD 

  15 000 15 000   -969 14 031 

Prepojenie AB SÚC PSK a oprava oplotenia   10 000 10 000   -196 9 804 

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

  10 000 10 000   -257 9 743 

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

  4 999 4 999   4 436 9 435 

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

  25 000 25 000   -36 24 964 

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

  10 000 10 000   21 185 31 185 

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

  10 000 10 000   4 997 14 997 

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

  15 000 15 000   552 15 552 

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

  10 000 10 000   -94 9 906 

Stabilizácia zosuvu na III/3138 Malý Lipník - 
vrátane PD 

  20 000 20 000   28 20 028 

Rekonštrukcia cesty III/3523  
Smilno - Šarišské Čierne 

  10 000 10 000   -10 000 0 

Rekonštrukcia mosta M5833 (č. 68-049)  
nad železničnou traťou  
a MK v meste Prešov, PD 

  10 041 10 041   -10 041 0 

Rekonštrukcia cesty III/3869  
Krásny Brod - Roškovce, PD 

  40 000 40 000   -40 000 0 

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

  15 000 15 000   -15 000 0 

III/3179 Veľký Šariš - Medzany   61 303 61 303   17 240 78 543 

Rekonštrukcia mosta Rožkovany 3188 - 002    470 000 470 000   -98 835 371 165 

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

  15 000 15 000   -515 14 485 

Výstavba garáží na cestmajsterstve Levoča   55 000 55 000   -45 000 10 000 



Administratívna budova Levoča, ústredné 
kúrenie a kotolňa 

  0 0   45 000 45 000 

Rekonštrukcia kotolne na cestmajsterstve 
Stakčín 

  0 0   13 000 13 000 

Rekonštrukcia mostného objektu na ceste 
III/3064 nad diaľnicou pred obcou Batizovce 

  0 0   10 000 10 000 

Odstránenie bodovej závady na ceste  
č. III/3074 Kravany 

  0 0   100 000 100 000 

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

  1 000 000 1 000 000   -1 000 000 0 

Rekonštrukcia mosta č. 3581-001 
cez rieku Ondava za mestom Stropkov  

  0 0   1 000 000 1 000 000 

Odstránenie bodových závad na ceste 
III/3889  

  150 000 150 000   -150 000 0 

Odstránenie bodových závad na ceste II/567   0 0   150 000 150 000 

Rekonštrukcia mosta č. 3423  - 006 
Križovany, PD 

  10 000 10 000   -10 000 0 

Rekonštrukcia mosta č. 3423  - 008 
Križovany, PD 

  0 0   10 000 10 000 

III/3670, Ruská Voľa - Matiaška 80 000   80 000 -80 000   0 

III/3570, Ruská Voľa - Matiaška 0   0 80 000   80 000 

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

211 722   211 722 1 274   212 996 

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

212 996   212 996 -1 274   211 722 

III/3637, Vyšný Kazimír - Sedliská 100 000   100 000 50 000   150 000 

III/3432, Nižná Šebastová - Podhradík  304 000   304 000 -61 422   242 578 

III/3523, Šarišské Čierne 96 000   96 000 -318   95 682 

III/3083, Tatranské Matliare - Veľká Lomnica 100 000   100 000 -3 957   96 043 

III/3082, Poprad - Poprad letisko 192 000   192 000 -5 572   186 428 

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

110 000   110 000 -2 990   107 010 

III/3887, Hostovice - Osadné 65 000   65 000 -970   64 030 

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

121 400   121 400 -2 170   119 230 

III/3575, Kolbovce - Jakušovce 89 600   89 600 -3 019   86 581 

III/3536, Hrabovčík - Rovné 120 000   120 000 -8   119 992 

III/3543, Hunkovce - Šarbov 85 100   85 100 -2 345   82 755 

III/3604, Petrovce - Hanušovce nad Topľou 145 000   145 000 -2 229   142 771 

Laserové zariadenie na tlač výplatných 
pások  

0 0 0   2 700 2 700 

Geodetické zariadenie - GNSS (GPS)   12 000 12 000   -660 11 340 



Geodetické zariadenie - Totálna stanica 
(jednomužný set) 

  20 000 20 000   -884 19 116 

Výpočtová technika a príslušenstvo   32 000 32 000   -221 31 779 

Kamerové systémy na cestmajsterstvách  
18 ks 

  72 000 72 000   -30 71 970 

Automatizované zverejňovanie dokladov  
z ekonomického informačného systému 

  7 000 7 000   -905 6 095 

Stabilizácia zosuvu III/3431 Fintice, PD   30 000 30 000   -30 000 0 

Stabilizácia zosuvu III/3431 Fintice, PD,GM   0 0   30 000 30 000 

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

  18 000 18 000   -18 000 0 

Geotechnický monitoring pred výstavbou 
Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou 
Palota 

  13 000 13 000   -13 000 0 

Stabilizácia zosuvu na ceste II/575  
za obcou Palota PD, GM 

    0   31 000 31 000 

Rekonštrukcia cesty III/ 3547  
Bodružal - Príkra  

  160 000 160 000 50 000   210 000 

Rekonštrukcia cesty III/3535  
Kožany - Šapinec  

  180 000 180 000 35 000   215 000 

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste 
II/536 a  III/3091  

  100 000 100 000 80 000   180 000 

III/3205, križ. III/3204 - Pavľany 244 000   244 000 -40 000   204 000 

III/3179, Ostrovany - Medzany  (v tom okr. 
PO + 140 000 €, okr.SB + 180 000 €) 

320 000   320 000 -90 000   230 000 

SPOLU: 2 596 818 2 645 343 5 242 161 0 0 5 242 161 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 482 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k návrhu optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej  pôsobnosti  PSK  a  súvisiacim  zmenám v sieti 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení, zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle zákona NR SR č.  
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov 
 
A.    s c h v a ľ u j e 
 
A.1. návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení SR a súvisiace zmeny 
v sieti škôl a školských zariadení SR v okrese Medzilaborce takto:  
 
a) vyradenie Gymnázia, Duchnovičova 13, Medzilaborce zo siete škôl a školských zariadení 
SR k 31. 8. 2021 
 
b) vyradenie Strednej odbornej školy polytechnickej A. Warhola, Duchnovičova 506, 
Medzilaborce zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2021 
 
c) vyradenie Školskej jedálne, Mierová 296/15, Medzilaborce ako súčasti Strednej odbornej 
školy polytechnickej A. Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce zo siete škôl a školských 
zariadení SR k 31. 8. 2021 
 
d) vyradenie Školského internátu, Mierová 296/15, Medzilaborce ako súčasti Strednej odbornej 
školy polytechnickej A. Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce zo siete škôl a školských 
zariadení SR k 31. 8. 2021 
 
e) zaradenie Spojenej školy s organizačnými zložkami Gymnázium a Stredná odborná škola 
polytechnická A. Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce do siete škôl a školských 
zariadení SR od 1. 9. 2021 
 
 
 
 
 



A.2. návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení SR a súvisiace zmeny 
v sieti škôl a školských zariadení SR v okrese Stropkov takto:  
 
a) vyradenie Strednej odbornej školy služieb, Hlavná 6, Stropkov zo siete škôl a školských 
zariadení k 31. 8. 2021 
 
b) zaradenie Elokovaného pracoviska, Hlavná 6, Stropkov ako súčasti Strednej odbornej školy 
elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 
2021 
 
 
A.3. návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení SR a súvisiace zmeny 
v sieti škôl a školských zariadení SR v okrese Prešov takto:  
 
a) vyradenie Obchodnej akadémie, Volgogradská 3, Prešov zo siete škôl a školských zariadení 
SR k 31. 8. 2021 
 
b) vyradenie Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov zo siete škôl 
a školských zariadení SR k 31. 8. 2021 
 
c) vyradenie Školského internátu, Masarykova 24, Prešov ako súčasti Strednej odbornej školy 
podnikania, Masarykova 24, Prešov zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2021 
 
d) vyradenie Školskej jedálne, Masarykova 24, Prešov ako súčasti Strednej odbornej školy 
podnikania, Masarykova 24, Prešov zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2021 
 
e) zaradenie Spojenej školy s organizačnými zložkami Obchodná akadémia a Stredná odborná 
škola podnikania, Masarykova 24, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2021 
 
f) zaradenie Školskej jedálne, Masarykova 24, Prešov ako súčasti Spojenej školy, Masarykova 
24, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2021 
 
g) zaradenie Školského internátu, Masarykova 24, Prešov do siete škôl a školských zariadení 
SR od 1. 9. 2021  
 
 
A.4. návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení SR a súvisiace zmeny 
v sieti škôl a školských zariadení SR v okrese Levoča takto:  
 
a) vyradenie Spojenej školy, Bijacovce 1 s organizačnými zložkami Stredná odborná škola 
lesnícka, Bijacovce 1, Stredná odborná škola služieb, Bystrany 46, Stredná odborná škola 
technická, Rudňany zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2021 
 
b) vyradenie Školskej jedálne, Bijacovce 1 ako súčasti Spojenej školy, Bijacovce 1 zo siete škôl 
a školských zariadení SR k 31. 8. 2021 
 
c) vyradenie Školského internátu, Bijacovce 1 ako súčasti Spojenej školy, Bijacovce 1 zo siete 
škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2021 
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d) zaradenie Elokovaného pracoviska, Bijacovce 1 ako súčasti Strednej odbornej školy 
lesníckej, Kollárova 10, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2021 
 
e) zaradenie Školskej jedálne, Bijacovce 1 ako súčasti Strednej odbornej školy lesníckej, 
Kollárova 10, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2021 
 
f) zaradenie Školského internátu, Bijacovce 1 ako súčasti Strednej odbornej školy lesníckej, 
Kollárova 10, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2021. 
 
 
B.   u k l a d á     vedúcemu odboru školstva Úradu PSK 
 
B.1. predložiť návrh optimalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK za 
okresy Vranov nad Topľou a Snina. 
 
Termín: 31. 8. 2020                                                            Zodpovedný: vedúci odboru školstva 
 
B.2. spracovať žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o výnimku pri 
určení názvu Spojenej školy na nasledujúci názov: Spojená škola, Obchodná akadémia 
a Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov. 
 
Termín: 31. 12. 2021                                                           Zodpovedný: vedúci odboru školstva                                                                                           
 
 
 
  
V Prešove dňa 26. júna 2020  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                 Jozef Kanuščák v. r.                      
 

                                                                                    PhDr. Jozef Kičura v. r. 
 

 
                       
 

 
 
 
 
 

- 3 - 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 483 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k správe o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme 
v prímestskej autobusovej doprave za rok 2019 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
správu o vyúčtovaní  príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej 
autobusovej doprave za rok 2019. 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 26. júna 2020 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                 Jozef Kanuščák v. r.                       
 

                                                                                     PhDr. Jozef Kičura v. r.  
 

 
                       
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 484 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k schváleniu spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP  
zo zdrojov EÚ v rámci IROP  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e 

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

„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Podbanské – Pavúčia dolina“  
s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 7 000 000,00 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. 350 000,00 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 26. júna 2020 
 
 

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

                                                                           PhDr. Jozef Kičura v. r. 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 485 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k schváleniu spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP  
zo zdrojov EÚ v rámci IROP  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e 

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

„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina – Križovatka 
s cestou II/538“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 7 000 000,00 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. 350 000,00 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 26. júna 2020 
 
 

       PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.  
                    predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:                  Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová v. r.                             Jozef Kanuščák v. r. 
 
                                                                           PhDr. Jozef Kičura v. r.              
 

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 486 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k schváleniu spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP  
zo zdrojov EÚ v rámci IROP  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e 

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

„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Križovatka s cestou II/538 – 
Batizovský potok“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 7 000 000,00 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. 350 000,00 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 26. júna 2020 
 

       PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                    predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:                  Overovatelia zápisnice: 
                                                                                  
Katarína Očkaiová v. r.                                 Jozef Kanuščák v. r.  
 
                                                                          PhDr. Jozef Kičura v. r. 

 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 487 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k schváleniu spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP  
zo zdrojov EÚ v rámci IROP  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e 

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

„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Batizovský potok - Starý Smokovec“ 
s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 7 000 000,00 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. 350 000,00 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 26. júna 2020 
 
 

       PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.  
                    predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:                  Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová v. r.                             Jozef Kanuščák v. r.  
 
                                                                          PhDr. Jozef Kičura v. r.  
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 488 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k schváleniu spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP  
zo zdrojov EÚ v rámci IROP  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e 

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

„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Starý Smokovec – Tatranské 
Matliare“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 6 000 000,00 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. 300 000,00 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 26. júna 2020 
 
 

       PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.  
                    predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:                  Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová v. r.                             Jozef Kanuščák v. r.  
 
                                                                          PhDr. Jozef Kičura v. r.  
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 489 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k schváleniu spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP  
zo zdrojov EÚ v rámci IROP  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e 

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

„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare – Križovatka 
s cestou I/66“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 7 000 000,00 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. 350 000,00 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 26. júna 2020 
 
 

       PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.  
                    predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:                  Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová v. r.                             Jozef Kanuščák v. r.  
 
                                                                          PhDr. Jozef Kičura v. r.  
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 490 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k návrhu  rozdelenia  dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií 
z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Mikroprogram PSK 
___________________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IX. VZN PSK č. 78/2019 o 
poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK a zverejnenou výzvou Mikroprogram 
Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020  
 
s c h v a ľ u j e 
 
A.1. rozdelenie dotácií z rozpočtu PSK re rok 2020 v rámci výzvy Mikroprogram Prešovského 
samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v objeme 
1 010 661,32 eur z toho:  

Program 1 „ŠPORT“:                285 907,23 eur 
v tom:  
podprogram 1.1           125 003,23 eur 
podprogram 1.2              91 530,00 eur  
podprogram 1.3               69 374,00 eur  
z toho: bežné výdavky         160 904,00 eur 
kapitálové výdavky            125 003,23 eur 
(príloha č. 1 tohto uznesenia)  
  
Program 2 „KULTÚRA“:      636 970,09 eur 
v tom:  
podprogram 2.1             92 257,00 eur 
podprogram 2.2         305 876,06 eur 
podprogram 2.3         238 837,03 eur 
z toho: bežné výdavky         544 713,09 eur 
kapitálové výdavky             92 257,00 eur 
(príloha č. 2 tohto uznesenia)  
  
Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“:     87 784,00 eur   
v tom:  
podprogram 3.1       51 064,00 eur 
podprogram 3.2             36 720,00 eur 
z toho:  
bežné výdavky               36 720,00 eur 
kapitálové výdavky              51 064,00 eur 
(príloha č. 3 tohto uznesenia)  
  



A.2. pozmeňovací návrh poslanca MUDr. Hencela, MSc.: 

Program 2 „Kultúra“ - okres Kežmarok: 

- zníženie pridelenej čiastky o 1 000 eur pre žiadateľa Romani Archa (štúdiové nahrávanie 
a výroba CD nosičov)  

- zvýšenie pridelenej čiastky o 500 eur pre žiadateľa Gréckokatolícku cirkev, farnosť Ihľany 
(výmena okien a dverí na budove cirkevného centra farnosti Ihľany)  

- zvýšenie pridelenej čiastky o 500 eur pre žiadateľa OZ Kobalt – kultúrna oblasť alternatívy 
(videotechnické a svetelné vybavenie OZ Kobalt – kultúrna oblasť alternatívy)  

 

A.3. pozmeňovací návrh poslanca Ing. Kahanca: 

Program 2 Kultúra – okres Prešov: 

- zrušenie pridelenej čiastky 1 000 eur pre žiadateľa Rímskokatolícku farnosť sv. A. Gonzágu, 
Podhorany (Deň farskej rodiny) z dôvodu zrušenia akcie  

- pridelenie čiastky 1 000 eur pre žiadateľa obec Kapušany (V Kapušanoch dobre). 

    

 

 

 

V Prešove dňa 26. júna 2020 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                 Jozef Kanuščák v. r.  
 
                                                                  PhDr. Jozef Kičura v. r.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 491 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k návrhu  rozdelenia  dotácií  podľa  VZN PSK  č. 78/2019  o poskytovaní 
dotácií  z  vlastných  príjmov  PSK  v  platnom znení – Výzva  pre  región, 
Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných 
kultúrnych pamiatok 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IX. VZN PSK č. 
78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK a zverejnenou výzvou 
Prešovského samosprávneho kraja  - Výzva pre región  
 
A. s c h v a ľ u j e 
 
rozdelenie dotácií z rozpočtu PSK v rámci Výzvy pre región, Program 2: Podpora 
obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok pre rok 
2020 v zmysle prílohy tohto uznesenia 

B. r u š í 
 
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 392/2020 v časti B. 
 

 

V Prešove dňa 26. júna 2020 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                 Jozef Kanuščák v. r.  
 
                                                                  PhDr. Jozef Kičura v. r.     



                      Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 492 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k Integrovanej sieti regionálnych rozvojových centier 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 Integrovanej sieti regionálnych rozvojových centier 
Prešovského samosprávneho kraja. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 493 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k Budovaniu personálnych a odborných kapacít na podporu sociálnej ekonomiky 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  
 
A.  s c h v a ľ u j e 
 
A.1. účasť Prešovského samosprávneho kraja v projekte „Budovanie personálnych a odborných 
kapacít na podporu sociálnej ekonomiky v Prešovskom samosprávnom kraji“ v zmysle 
dôvodovej správy  
 
A.2. podanie žiadosti o dotáciu na projekt „Budovanie personálnych a odborných kapacít na 
podporu sociálnej ekonomiky v Prešovskom samosprávnom kraji“ 
 
A.3. spolufinancovanie projektu zo strany Prešovského samosprávneho kraja vo výške 10 %  
oprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja vo výške 5 000 eur 
 
A.4. v prípade schválenia žiadosti o dotáciu na projekt „Budovanie personálnych a odborných 
kapacít na podporu sociálnej ekonomiky v Prešovskom samosprávnom kraji“ realizáciu 
žiadosti o dotáciu v zmysle schválenej žiadosti o dotáciu.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 494 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k dodatočným finančným prostriedkom pre Strešné projekty PSK v rámci 
Programu  cezhraničnej  spolupráce  INTERREG  V-A PL-SR 2014 - 2020 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
A.     s c h v a ľ u j e  

 
A.1. navýšenie finančných prostriedkov určených na prefinancovanie výdavkov do obdobia 

certifikácie/refundácie výdavkov a spolufinancovanie nákladov na riadenie Strešných 
projektov Programu INTERREG V-A PL-SR 2014-2020 z pôvodnej hodnoty 37 842,17 
eur na hodnotu  38 603,07 eur – BV, t. j. navýšenie o hodnotu 760,90 eur (pôvodne 
30 304,89 eur - BV – uznesenie Z PSK č. 327/2016, uznesením ZPSK č. 316/2019 
navýšené na 37 842,17 eur - BV). 
 

 
A.2. navýšenie vinkulácie finančných prostriedkov v Štátnej pokladnici v prospech veriteľov 

na základe zmluvných vzťahov medzi PSK, Štátnou pokladnicou a vedúcimi partnermi 
Strešných projektov z dôvodu zabezpečenia finančného krytia dodatočných zálohových 
platieb, ktoré budú poskytnuté na realizáciu projektov z prostriedkov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG V-A PL-SR 2014 - 2020 z pôvodnej 
hodnoty 644 734,48 eur na hodnotu 659 995,76 eur, t. j. navýšenie o hodnotu 15 261,28 
eur. 
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                    Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 495 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k schváleniu predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo- 
orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov 
 
A.    s c h v a ľ u j e 
 
A.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovo-
orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a 
technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – I. etapa“  na základe zverejnenej výzvy 
IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15. 4. 2020.  

A.2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.1. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v sume maximálne 61 500,00 eur (typ výdavkov: kapitálové výdavky 
a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových 
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci. 

A.3. predloženie  žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovo-
orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej 
Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce“  na základe zverejnenej výzvy IROP-
PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15. 4. 2020.  

A.4. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.3. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v sume maximálne 199 000,00 eur (typ výdavkov: kapitálové výdavky 
a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových 
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci. 

A.5. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovo-
orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ, Jarmočná 108, Stará 
Ľubovňa – I. etapa“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15. 4. 
2020.  



A.6. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.5. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v sume maximálne 253 349,89 eur (typ výdavkov: kapitálové výdavky 
a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových 
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci. 

A.7.  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projektoch uvedených 
v bodoch A.1., A.3., A.5. z rozpočtu kraja. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 496 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k účasti PSK v projekte   „Touristic Visegrad Without Borders“ 
pripravovaného v rámci aktuálnej výzvy Vyšehradského  fondu 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov 
 
A.     s c h v a ľ u j e 
 
A.1. účasť Prešovského samosprávneho kraja v projekte „Touristic Visegrad 
Without Borders“ pripravovaného v rámci aktuálnej výzvy Vyšehradského fondu 
 
A.2. financovanie projektových výdavkov vo výške 10 000 eur následne 
refundovanej v plnej miere programom (100 %-né financovanie). 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 497 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k úprave spolufinancovania projektu „Recapture the Fortress Cities“ 
(Obnova opevnených miest)  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov 
 
s c h v a ľ u j e 

 
úpravu spolufinancovania projektu „Recapture the Fortress Cities“ (Obnova 
opevnených miest) vo výške 15 % z celkových oprávnených nákladov na projekt 
do výšky 21 339,75 eur. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 498 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k pilotnej schéme: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby 
verejných politík v prostredí VÚC/regionálnej územnej samosprávy 
________________________________________________________________ 
 
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.   s c h v a ľ u j e 
 
A.1. účasť Prešovského samosprávneho kraja ako partnera národného projektu „Podpora 
partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.“ v zmysle dôvodovej 
správy  
 
A.2. zmluvu o partnerstve (v zmysle prílohy č. 1 k materiálu) 
 
A.3. memorandum o spolupráci (v zmysle prílohy č. 2 k materiálu) 
 
A.4. podanie žiadosti o NFP na projekt „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej 
tvorby verejných politík II.“ 
 
A.5. spolufinancovanie projektu zo strany Prešovského samosprávneho kraja vo výške 5 %  
oprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja vo výške 10 000 eur 
 
A.6. v prípade schválenia žiadosti o NFP na projekt „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti 
participatívnej tvorby verejných politík II.“ realizáciu žiadosti o NFP v zmysle schválenej 
žiadosti o NFP.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 499 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k informatívnej správe  o iniciatíve Catching-up Regions v PSK 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov 
 
b e r i e    n a    v e d o m i e   
 
informatívnu správu o iniciatíve Catching-up Regions v PSK. 
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                      Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 500 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k Akčnému plánu propagácie elektromobility v PSK v rámci projektu 
PROMETEUS   (Propagácia   e-mobility  v  regiónoch  EÚ),  program 
INTERREG EUROPE 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov 
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Akčný plán propagácie elektromobility v Prešovskom samosprávnom kraji 
vypracovaný v rámci projektu PROMETEUS (Propagácia e-mobility v regiónoch 
EÚ), program INTERREG EUROPE. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 501 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k informatívnej správe o nástroji na prácu s informáciami – Geoportál 
Prešovského kraja (geopresovregion.sk) 
________________________________________________________________ 
 
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 nástroji na prácu s informáciami – Geoportál Prešovského 
kraja (geopresovregion.sk). 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 502 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k návrhu na zmeny v orgánoch Agentúry regionálneho rozvoja 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 
 
A.1. odstúpenie z funkcie člena Dozornej rady Agentúry regionálneho rozvoja PSK  
        zo dňa 3. 6. 2020  
 

  Ing. Bystríka Muchu  
 

A.2.  odstúpenie  z funkcie  člena Dozornej rady Agentúry regionálneho rozvoja PSK  
         zo dňa 26. 5. 2020  
 

   JUDr. Štefana Bieľaka 
 

B.     m e n u j e  
 
dvoch zástupcov Prešovského samosprávneho kraja za členov Dozornej rady  
Agentúry regionálneho rozvoja PSK: 
 
         1. PhDr. Mariána Damankoša, PhD. 
 
         2. MUDr. Pavla Slovíka. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 503 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k výročnej správe Agentúry regionálneho rozvoja PSK za rok 2019 
________________________________________________________________ 
 
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 

 
výročnú správu Agentúry regionálneho rozvoja PSK za rok 2019. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č.  504 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k výročnej správe KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2019 
________________________________________________________________ 
 
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 
 

                        výročnú správu KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2019. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č.  505 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k návrhu na zmeny v orgánoch a zmenu spoločenskej zmluvy spoločnosti FUTBAL 
TATRAN ARÉNA, s. r. o. 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 zákona NR SR č. 302/2001 
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov s prihliadnutím na § 15 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
v platnom znení  
 
A.    n a v r h u j e 
 
A.1. valnému zhromaždeniu spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., vymenovať za 
konateľa spoločnosti 
  
        Ing. Rastislava Mochnackého  
 
A.2. valnému  zhromaždeniu  spoločnosti   FUTBAL  TATRAN  ARÉNA,  s.  r.  o,   zriadiť  
dozornú radu spoločnosti  a vymenovať za Prešovský samosprávny kraj člena dozornej rady   
 
        JUDr. Lýdiu Budziňákovú, MBA                                                                   
 
 
B.     s c h v a ľ u j e 

 
návrh Dodatku č. 3 k Spoločenskej zmluve spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., 
uvedený v prílohe tohto uznesenia. 
 
 
V Prešove dňa 26. júna 2020 
 
 

     PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:                  Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová v. r.                             Jozef Kanuščák v. r.  
 
                                                                           PhDr. Jozef Kičura v. r.                 

 



Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 505/2020 zo dňa 22. 6. 2020 
 
 
 

Dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve o založení spoločnosti 
FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov 

 
 
Na základe Dodatku č. 3 k Spoločenskej zmluve o založení spoločnosti FUTBAL TATRAN 
ARÉNA,  s.  r.  o.,  so  sídlom  Hlavná  73,   080 01  Prešov,  IČO:  50 494 970,  (ďalej  len 
„spoločenská zmluva“), sa menia a dopĺňajú nasledovné ustanovenia spoločenskej zmluvy: 
 
1. Článok VI. Orgány spoločnosti sa mení nasledovne:  
 
1. Orgánmi spoločnosti sú: 

a) konateľ, 
b) valné zhromaždenie, 
c) dozorná rada.  

 
2. Článok VII. Konateľ sa v bode 1. mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. Prvým konateľom spoločnosti je: Ing. Artúr  Benes, r. č.:....., trvale bytom: .......... 
    V súčasnosti konateľom je: .................................  
    Konateľ  bude  konať  a  podpisovať  za  spoločnosť  vždy  tak,  že  k obchodnému menu         
    obchodnej   spoločnosti  pripojí   konateľ   svoj  vlastnoručný  podpis.   Toto  oprávnenie  
    konateľa môže byť obmedzené len rozhodnutím valného zhromaždenia. 
    Obmedzenie   konateľského  oprávnenia: Konateľ  spoločnosti  je  oprávnený  dojednávať      
    samostatné obchodné prípady, disponovať  s  majetkom  spoločnosti  a uzatvárať zmluvy, 
    resp. vykonávať iné právne úkony v mene spoločnosti, z ktorých je spoločnosť zaviazaná  
    a zodpovedná iba do hodnoty 30 000,- eur;  nad  túto  čiastku  je  potrebný predchádzajúci  
    súhlas valného zhromaždenia. 

  
3. Článok  VIII. Valné zhromaždenie sa v bode 5. písm. e) mení a dopĺňa nasledovne: 
 
e) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľa a vymenovanie, odvolanie      
a odmeňovanie členov dozornej rady. 
 
4. Spoločenská zmluva sa dopĺňa o bod IX. Dozorná rada, ktorý znie nasledovne: 
 
1. Zriaďuje sa dozorná rada spoločnosti, ktorá má troch členov. 
 
2. Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti. 
 
3. Prvými členmi dozornej rady sú: 
a) ..............., r. č.:........, trvale bytom ........., nominovaný za mesto Prešov, 
b) ..............., r. č.:........, trvale bytom ........., nominovaný za mesto Prešov, 
c) ..............., r. č.:.........,trvale bytom ........., nominovaný za Prešovský samosprávny kraj. 
 
 



4. Dozorná rada: 
a) dohliada na činnosť konateľa spoločnosti,  
b) nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté 
údaje, 
c) preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa  osobitného 
predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému 
zhromaždeniu spoločnosti, 
d) podáva správy valnému zhromaždeniu najmenej dvakrát do roka, 
e) môže rozhodnúť o zvolaní valného zhromaždenia spoločnosti, ak to vyžadujú záujmy 
spoločnosti, 
f) môže rozhodnúť o tom, že predloží spoločníkom na vyjadrenie návrh uznesenia mimo 
valného zhromaždenia. 
 
5. Členovia  dozornej  rady  majú  právo  požadovať od konateľa spoločnosti informácie  
a vysvetlenia o všetkých záležitostiach spoločnosti a nahliadať do všetkých obchodných  
a účtovných kníh a iných dokladov spoločnosti. 
 
6. Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie. Dvoch členov dozornej rady navrhuje 
mesto Prešov a jedného člena dozornej rady navrhuje Prešovský samosprávny kraj. 
 
7. Členom dozornej rady nemôže byť konateľ spoločnosti. 
 
8. Členovia dozornej rady si spomedzi seba zvolia svojho predsedu. 
 
9. Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie podľa § 136 Obchodného 
zákonníka. 
 
10. Zasadnutia dozornej rady zvoláva predseda dozornej rady. 
 
11. Požiadať  o  zvolanie  zasadnutia   dozornej   rady  môže  každý  člen  dozornej  rady.  Ak 
predseda dozornej rady nezvolá zasadnutie dozornej rady tak, aby sa konalo do 15-tich dní od 
doručenia žiadosti člena dozornej rady, je člen dozornej rady oprávnený zvolať ho sám. 
 
12. Zasadnutia  dozornej  rady  sa  zvolávajú  písomnou  pozvánkou buď v listinnej podobe na 
adresu  miesta  bydliska  členov  dozornej  rady  alebo  v  elektronickej  podobe  autorizovanej 
v zmysle zákona o e-Governmente (zákon č. 305/2013 Z. z.) do elektronickej schránky členov 
dozornej rady, ak ju majú aktivovanú, s uvedením  dátumu,  času, miesta  zasadnutia  dozornej 
rady a programu  jej  rokovania  spolu  s  priložením  materiálov,  ktoré  majú  byť predmetom 
rokovania, najmenej 15 dní vopred.  Ak s tým všetci členovia dozornej rady  vyjadria   súhlas, 
zasadnutie dozornej rady môže byť zvolané aj iným spôsobom a v lehote kratšej. 
 
13. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina 
jej členov. 
 
14. Dozorná rada prijíma svoje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou členov dozornej rady, 
pričom každý člen dozornej rady má jeden hlas. 

 
15. Dozorná rada zasadá podľa potrieb spoločnosti, najmenej raz za kalendárny polrok. 
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5. Mení sa doterajšie číslovanie článkov spoločenskej zmluvy IX., X., XI. na články 
      X., XI., XII. 
  
6.   Ostatné ustanovenia spoločenskej zmluvy, pokiaľ neodporujú tomuto Dodatku č. 3,  
      ostávajú nezmenené v platnosti. 
 
 
 
V Prešove dňa ..................................... 
 
 
 
..............................................................                .............................................................. 
Mesto Prešov – spoločník                                     Prešovský samosprávny kraj – spoločník 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 3 - 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č.  506 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k Dodatku č. 6 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  
 
s c h v a ľ u j e  
 
Dodatok č. 6 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského 
samosprávneho kraja uvedený v prílohe tohto uznesenia.    
 
 
V Prešove dňa 22. júna 2020 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                 Jozef Kanuščák v. r.  
 
                                                                  PhDr. Jozef Kičura v. r.  
 
                       
 
                       



Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 506/2020 zo dňa 22. 6. 2020 
 

 
 

DODATOK č. 6 
 

K ZÁSADÁM HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM  
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 
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. 6 k Zásadám 
hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „Dodatok 
č. 6“) v tomto znení: 
 

Článok I. 
 
1. v § 8 ods. 2 písm. a) sa dopĺňa posledná veta a znie: 

 
a) na základe obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „o. v. s.“)3)  tak, aby podmienky o. v. 

s. boli uverejnené spôsobom podľa ods. 3) minimálne 15 dní pred uzávierkou na 
podávanie návrhov. Obchodná verejná súťaž môže byť ukončená elektronickou 
aukciou v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže. 

 
2.   § 11 ods. 8 sa dopĺňa a znie: 

 
(8)  V prípade omeškania nájomcu s úhradou nájomného je potrebné dôsledne dodržiavať 

ustanovenie § 9 ods. 2 písm. b) a § 10 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v prípade nájmu uzavretého 
podľa Občianskeho zákonníka v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka a pristúpiť k ukončeniu zmluvného vzťahu z dôvodu omeškania platby 
nájomného. Prenajímateľ je povinný rešpektovať aj ostatné  všeobecne záväzné právne 
predpisy SR28). 

 
 

3.   Za § 11 sa vkladá nový § 11a), ktorý vrátane nadpisu znie:  
§ 11a) 

Zľava na nájomnom v súvislosti s  mimoriadnou situáciou alebo núdzovým stavom 
 

 Samosprávny kraj v súvislosti s mimoriadnou situáciou29) alebo núdzovým stavom30) 
poskytne zľavu na nájomnom vo výške 50 % nájomcom, ktorí nemohli objektívne 
prevádzkovať zariadenia nachádzajúce sa v prenajatých priestoroch alebo vykonávať 
činnosti, za účelom ktorých mali priestory prenajaté na základe opatrení prijatých 
vládou SR, orgánmi štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľmi 
škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky a užívanie ktorých bolo znemožnené uzavretím predmetu nájmu, 
prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne 
obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu. 



 
4.   Do legislatívnych odkazov sa dopĺňajú: 

28) Napríklad zákon č. 62/2020 Z. z. zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v 
súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov. 

29) § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 42/1994  Z. z.  o civilnej ochrane obyvateľstva v znení  
       neskorších predpisov. 
30) Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 

vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších 
predpisov. 

 
 

Článok II. 
 
Dodatok č. 6 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho 
kraja bol schválený uznesením Zastupiteľstva PSK č. 506/2020 dňa 22. 6. 2020 a nadobúda 
účinnosť dňom jeho schválenia. 
 
 
 
V Prešove dňa 22. júna 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.  507 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 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.2 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   
 
B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Gymnázia, Komenského 13, Lipany uvedeného v bode 

B.2 tohto uznesenia 
 
B.2 v  súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja v správe Gymnázia, Komenského 13, Lipany zapísaného v k. ú. Lipany, 
a to : 
 
novovytvorený pozemok:  
registra C KN parcelné číslo 455/29, záhrada o výmere 577 m2, 
odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 455/1, záhrady o výmere 2244 m², 
zapísanom na LV č. 963, k. ú. Lipany, geometrickým plánom č. 104/2020 vyhotoveným 
GEOGRAF LIPANY, s. r. o., Jarková 1205/34, 082 71 Lipany, IČO: 50196341, úradne 
overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom, pod č. G1-111/2020 dňa 
02.03.2020 
 
spoluvlastnícky podiel 1/1  
ťarchy: bez tiarch 
 



do vlastníctva kupujúceho – Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71  Lipany, IČO: 00327379, za 
kúpnu cenu 1,00 € . 
  
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Mesto Lipany v súvislosti s prípravou projektu výstavby malej ľadovej plochy na Komenského 
ulici potrebuje v záujme naplnenia dispozičného riešenia väčší pozemok. Majetkovoprávnym 
vysporiadaním predmetného susedného pozemku mesto Lipany získa ucelenú plochu areálu,  
ktorý bude slúžiť širokej verejnosti. Všetky okolité pozemky sú vo vlastníctve mesta Lipany. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 26. júna 2020 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                 Jozef Kanuščák v. r.  
 
                                                                  PhDr. Jozef Kičura v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č.  508 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 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 
 
 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 
zámena nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade                        

s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym 
krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a mestom Kežmarok, Hlavné 
námestie 1, 060 01 Kežmarok, IČO: 00326283, bez vzájomného finančného vyrovnania 
nasledovne: 

 
B.1   Prešovský   samosprávny   kraj   odovzdáva  a  mesto   Kežmarok  nadobúda  do  svojho  
         výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 592, k. ú. Kežmarok, a to:   

 
 pozemky registra CKN: 

parcelné číslo 1938/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 663 m2, 
parcelné číslo 1938/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 663 m2, 
parcelné číslo 1938/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 663 m2, 
parcelné číslo 1938/67, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3670 m2, 

 
stavby:  
učebný blok, súp. č. 2247, na pozemku registra CKN, parc. číslo 1938/7 s príslušenstvom, 
učebný blok, súp. č. 2246, na pozemku registra CKN, parc. číslo 1938/8 s príslušenstvom, 
trenažér učebne, súp. č. 2245, na pozemku registra CKN, parc. č. 1938/15 s príslušenstvom, 



 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy:  bez zápisu, 
 

B.2    Mesto Kežmarok odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda  do svojho  
       výlučného  vlastníctva nehnuteľný majetok, ktorý  zveruje  do  správy  Hotelovej  
       akadémie Otta Brucknera v Kežmarku, MUDr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok,  
       zapísaný na LV č. 1 v k. ú. Kežmarok, a to: 

 
pozemky registra CKN: 
parcelné číslo 86/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 272 m2,  

 parcelné číslo 106/19, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 234 m2, 
 parcelné číslo 106/21, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 777 m2, 
 parcelné číslo 107,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m2, 

 
 stavby: 
 Budova, súp. č. 150, na pozemku registra CKN, parcelné číslo 107 s príslušenstvom, 
 Hotelová akadémia O. Brucknera, súp. č 1914, na pozemku registra CKN, parc. č. 86/2, 

s príslušenstvom, 
 Hotelová akadémia O. Brucknera, súp. č 1914, na pozemku registra CKN, parc. č. 106/19, 

s príslušenstvom, 
 

spoluvlastnícky podiel:1/1 
 ťarchy: bez zápisu 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Zámena už zameneného nehnuteľného majetku z dôvodu upustenia od zámeru zriadenia 
študentského kampusu v areáli bývalých kasární v Kežmarku a nepretržitého zotrvania 
vyučovacieho procesu Hotelovej akadémie Otta Brucknera, Kežmarok, v tých istých 
priestoroch. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č.  509 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 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.2 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   

 
         B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Spojenej školy, Bijacovce, uvedeného v bode B.2 tohto  
         uznesenia   

 
B.2 v súlade  s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je prevod z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, 
 
 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8  
písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, 
prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe 
Spojenej školy, Bijacovce, zapísaného na LV č. 44, k. ú. Bijacovce, a to:                    

 
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 272/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 

23 m2, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 

        
do vlastníctva kupujúceho – Michal Lepeták, Bijacovce, za kúpnu cenu 160,00 €.          

 
Všeobecná hodnota pozemku stanovená znaleckým posudkom č. 40/2019 zo dňa 22. 07. 2019 
vyhotoveného znalcom Ing. Lucia Brincková, 054 01 Levoča, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 
Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty pozemkov, predstavuje po zaokrúhlení 160,00 € pri jednotkovej 
cene pozemku 6,94 €/ m².  



 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Ide o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku vo vlastníctve PSK, ktorý sa nachádza pod stavbou vo 
vlastníctve kupujúceho. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č.  510 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 407/2020 
zo dňa 10. 2. 2020 – 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 čl. VII. Rokovacieho 
poriadku Zastupiteľstva PSK 
 
 
m e n í     a     d o p ĺ ň a 
 
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 407/2020 zo dňa 10. 2. 2020 k majetkovým prevodom 
nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa v časti B. schvaľuje nasledovne:   
 
vypúšťa sa pôvodný text v časti B: 
  

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 
 

a nahrádza sa novým textom v znení: 
 

novovytvorený pozemok:  
registra C KN parcelné číslo 703/3, orná pôda o výmere 17 860m2 ,  
- odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1357, trvalý trávny porast o výmere 130 

m² ako diel 1, 
- odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1348, trvalý trávny porast o výmere 283 

m² ako diel 2, 
- odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1350/1, orná pôda o výmere 17 447 m² 

ako diel 3, 
 

zapísaný na LV č. 109 k. ú. Orkucany, odčlenený geometrickým plánom č. 9/2020 vyhotovenom 
GEOPLAN, s. r. o., Poprad, IČO: 31693598, úradne overenom Okresným úradom Sabinov, 
katastrálnym odborom, pod č. G1-123/2020 dňa 16.03.2020. 

Ostatný text uznesenia ostáva nezmenený. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č.  511 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 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 nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Správy 
a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859, zapísaného na LV č. 2775, k. ú. 
Kamenica nad Cirochou, a to: 
 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/21, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/22, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/23, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2. 
 
Novovytvorené pozemky sú odčlenené od pozemku registra E KN parcelné číslo 3034, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 9907 m2, geometrickým plánom č. 50788060-25/2020 zo dňa 27.04.2020 
vyhotoveným Ing. Roman Kormucik, GEODÉZIA, Kamienka 126, 067 83 Kamienka, IČO: 50788060, 
úradne overeným Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor, dňa 05.05.2020 pod číslom G1-
138/2020, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 

 
Celková výmera prenajímaného nehnuteľného majetku predstavuje 73 m2. 



do nájmu nájomcu – Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6, 067 83 Kamenica 
nad Cirochou, IČO: 00323101, za nižšie uvedených podmienok:  

 
- Výška nájomného:  1,- €/rok (aj za začatú časť roka). 

 
- Účel nájmu: realizácia a prevádzka stavby Chodník pre peších na ul. Partizánskej, ktorej je 

nájomca investorom a budúcim stavebníkom.  
 

- Doba nájmu: na dobu určitú odo dňa  nadobudnutia účinnosti zmluvy počas doby realizácie 
stavby a 5 rokov po jej ukončení.  

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Obec Kamenica nad Cirochou plánuje vybudovanie chodníka pri ceste III/3835. Obec bude 
investorom a budúcim stavebníkom líniovej stavby vo verejnom záujme „Chodník pre peších 
na ul. Partizánskej“. Chodník pri ceste III/3835 zvýši bezpečnosť cestnej premávky a prispeje 
k bezpečnosti chodcov, ktorí v súčasnosti využívajú pre svoj pohyb krajnicu cesty. Chodník 
bude mať verejnoprospešný účel a bude slúžiť obyvateľom a návštevníkom obce. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č.  512 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 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 správcu Divadla Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov, IČO: 
37783432, príspevkovej organizácie, a to: 
 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 12252, k. ú. Prešov a to: 
 
- časť pozemku registra KN C parcelné číslo 497, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka) – diel 3 o výmere 131 m2  
v zmysle geometrického plánu 085/2017 vypracovaného spoločnosťou GEODAT REAL, 
s. r. o., Stará Ľubovňa  

 
do nájmu nájomcu – Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 00327646, za nižšie 
uvedených podmienok:  

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

 
- Účel nájmu: rekonštrukcia a obnova nádvoria PKO ako verejného priestranstva, jeho 

využívanie na verejné účely.  
 

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



Ďalšie podmienky, ktoré  musia byť zo strany nájomcu dodržané: 
 
- Nájomca zrekonštruuje a obnoví nádvorie na vlastné náklady, bude zabezpečovať jeho 

údržbu, upratovanie, odvoz odpadu a uhrádzať všetky náklady v súvislosti s predmetom 
nájmu. 

 
- Po ukončení nájmu si nájomca nebude nárokovať na preinvestované prostriedky ani 

protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota predmetu nájmu. 
 
- Nájomca umožní prenajímateľovi využívať nádvorie bezplatne po celú dobu platnosti 

nájomnej zmluvy. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Zámer nájomcu zabezpečiť rekonštrukciu verejného priestranstva v súlade so zákonom 
č. 49/2002 Z. z. s následným využitím na verejnoprospešné účely - využitie obyvateľmi 
a návštevníkmi mesta ako verejného priestranstva. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č.  513 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 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 – Obec Bžany, Bžany 46, 
090  33 Turany nad Ondavou, IČO: 00 330 370, zapísaného v k. ú. Valkov, a to: 
 
- novovytvorený pozemok registra C KN: 
 parcelné číslo  92/171, ostatná plocha o výmere 200 m2  

 
odčlenený geometrickým plánom č. 74/2019 od pozemku registra C KN 92/128 ostatná plocha 
o výmere 4631 m2 zapísaného na LV č. 1, k. ú. Valkov, vyhotoveného geodetom Adriánom 
Tkáčom - GEOAT, IČO: 37715925, úradne overenom Okresným úradom Stropkov, katastrálny 
odbor, dňa 06.12.2019 pod číslom G1- 265/2019 

 
spoluvlastnícky podiel 1/1  
ťarchy: bez tiarch 

 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Stredná priemyselná 
škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov, IČO: 00161837, za celkovú kúpnu cenu 2.000,00 
€.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č.  514 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 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 podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 
-  Drotár Jozef, Stropkov, podiel 6/12, 
-  Zolotárová Helena, Stropkov, podiel 3/8, 
-  Zajaroš Michal, Makovce, podiel 1/8, 
 
zapísaného v k. ú. Krušinec, a to: 
novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 242/10, zastavaná plocha o výmere 5 m2, 
odčlenený geometrickým plánom č. 67-1/2019 od pozemku registra E KN, parcelné číslo 110/205, orná 
pôda o výmere 7 m2, zapísanom na LV 194, k. ú. Krušinec, vyhotovenom Ing. Jurajom Jechom - 
GEOPROJEKT, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, úradne overenom Okresným úradom Stropkov, 
katastrálnym odborom, dňa 11.09.2019 pod číslom G1-184/2019, 

 
ťarchy: bez zápisu 

 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za celkovú kúpnu cenu 17,20 € (pri 
cene 3,44 €/m2). 
Všeobecná hodnota majetku je stanovená znaleckým posudkom č. 20-2019 zo dňa 29.10.2019, 
vyhotoveným Ing. Milanom Pencákom, 066 01 Humenné, znalcom z odboru stavebníctvo, odhad 
hodnoty nehnuteľností, v súlade s vyhláškou MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku v platnom znení, vo výške 3,44 €/m2. 
 
V Prešove dňa 26. júna 2020 
 

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

 
Katarína Očkaiová v. r.                             Jozef Kanuščák v. r.  
 
                                                                          PhDr. Jozef Kičura v. r.         



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č.  515 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 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 podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 
-  Rojková Helena, Stropkov, podiel 1/2, 
-  Surgent Ján, Svidník, podiel 1/2, 
 
zapísaného v k. ú. Krušinec, a to: 
novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 242/12, zastavaná plocha o výmere 65 m2, 
odčlenený geometrickým plánom č. 67-1/2019 od pozemku registra E KN, parcelné číslo 126/1, orná 
pôda o výmere 138 m2, zapísanom na LV 69 v k. ú. Krušinec, vyhotovenom Ing. Jurajom Jechom - 
GEOPROJEKT, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, úradne overenom Okresným úradom Stropkov, 
katastrálnym odborom, dňa 11.09.2019 pod číslom G1-184/2019, 

 
ťarchy: bez zápisu 

 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za celkovú kúpnu cenu 223,60 € 
(pri cene 3,44 € / m2). 
Všeobecná hodnota majetku je stanovená znaleckým posudkom č. 20-2019 zo dňa 29.10.2019, 
vyhotoveným Ing. Milanom Pencákom, 066 01 Humenné, znalcom z odboru stavebníctvo, odhad 
hodnoty nehnuteľností, v súlade s vyhláškou MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku v platnom znení, vo výške 3,44 €/m2. 
 
 
V Prešove dňa 26. júna 2020 
 

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

 
Zapisovateľka:                   Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová v. r.                              Jozef Kanuščák v. r.  
 
                                                                           PhDr. Jozef Kičura v. r.  



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č.  516 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 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 podielového vlastníctva predávajúcich:  
 
1.   Michrinová Mária, Stropkov, v podiele 504/302400, 
2.   Ing. Michrina Ján, Košice, v podiele 392/302400, 
3.   Leško František, Stropkov, v podiele 1176/302400, 
4.   Ing. Michrina Jozef, CSc., Nitrianske Hrnčiarovce, v podiele 1176/302400, 
5.   Zavacká Anna, Svidník, v podiele 2240/302400, 
6.   Kaščáková Viera, Stropkov, v podiele 2160/302400, 
7.   Surgent Ján, Svidník, v podiele 5040/302400, 
8.   Semančík Peter, Kročehlavy, Kladno, ČR, v podiele 20160/302400, 
9.   Jobko František, Stropkov, v podiele 1560/302400, 
10. Putnoková Mária, Stropkov, v podiele 10080/302400, 
11. Drotár Jozef, Stropkov, v podiele 6600/302400, 
12. Malackaničová Anna, Stropkov, v podiele 1/360, 
13. Čakloš Andrej, Stropkov, v podiele 720/302400, 
14. Lapčák Stanislav, Stropkov, v podiele 2520/302400, 
15. Glovacký Pavol, Stropkov, v podiele 5040/302400, 
16. Malenký Miloš, Svidník, v podiele 1640/302400, 
18. Drotárová Veronika, Stropkov, v podiele 1260/302400, 
19. Simun Vasiĺ – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 20150/302400, 
20. Hurná Gabriela, Stropkov, v podiele 10080/302400, 
21. Medaš Ján – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 10080/302400, 
22. Hanas Jozef – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 10080/302400, 
23. Durkot Štefan – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 10080/302400, 
24. Mančák Jozef – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 5040/302400, 
25. Kosť Ján – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 10080/302400, 
26. Antoš Demeter (st) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 10080/302400, 
27. Surgent Juraj – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 2520/302400, 
28. Rudyová Helena – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 5040/302400, 
29. Rudyová Anna, Chotča, v podiele 630/302400, 
30. Rudyová Helena (mal.) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 1260/302400, 
31. Rudy Michal, Chotča, v podiele 1260/302400, 
32. MUDr. Bendiková Anna, Poprad, v podiele 1260/302400, 
33. Šaková Anna– v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 252/302400, 
34. Drotárová Veronika, Stropkov, v podiele 567/302400, 



35. Sidor Michal, Stropkov, v podiele 324/345600, 
36. Drotárová Veronika, Stropkov, v podiele 963/120960, 
37. Šaková Anna – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 315/302400, 
40. Drotárová Mária – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 720/302400, 
41. Drotárová Helena (1) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 720/302400, 
42. Havrillová Anna – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 720/302400, 
43. Drotárová Zuzana – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 600/302400, 
44. Otrašina Andrej – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 10080/302400, 
45. Sidorová Mária, Chotča, v podiele 560/302400, 
46. Zavacká Anna, Svidník, v podiele 630/302400, 
47. Sidorová Helena - v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 560/302400, 
48. Trebišovská Mária, Makovce, v podiele 225/302400, 
49. Drotárová Margita, Tisinec, v podiele 120/302400, 
50. Drotár Juraj, Tisinec, v podiele 75/302400, 
51. Drotárová Veronika, Stropkov, v podiele 75/302400, 
52. Trebišovská Mária, Makovce, v podiele 90/302400, 
53. Gojdičová Anna – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 630/302400, 
54. Gojdič Ján – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 630/302400, 
55. Gojdičová Helena – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 630/302400, 
56. Gojdičová Zuzana – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 630/302400, 
57. Gojdičová Júlia – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 630/302400, 
58. Gojdičová Mária – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 630/302400, 
59. Gojdičová Margareta – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 630/302400, 
60. Gojdič Štefan – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 630/302400, 
61. Drotárová Helena, Stropkov, v podiele 840/302400, 
62. Drotárová Anna (2) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 840/302400, 
63. Drotár Andrej (2) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 840/302400, 
64. Rojková Helena, Stropkov, v podiele 2520/302400, 
67. Vaňko Demeter – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 840/302400, 
68. Zolotárová Helena, Stropkov, v podiele 250/302400, 
69. Drotárová Anna (1) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 840/302400, 
70. Drotárová Zuzana – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 840/302400, 
71. Drotárová Elena – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 840/302400, 
72. Drotár Ján, (SPF) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 840/302400, 
73. Drotár Andrej (1) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 840/302400, 
74. Černegová Mária, Staškovce, v podiele 250/302400, 
75. Drotárová Anna (1) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 160/302400, 
76. Drotárová Zuzana – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 160/302400, 
77. Drotár Ján, (SPF) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 160/302400, 
78. Drotárová Elena – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 160/302400, 
79. Drotár Andrej (1) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 160/302400, 
80. Haňák Milan, Vislava, v podiele 4032/302400, 
81. Dančo Štefan, Vyškovce, v podiele 288/302400, 
82. Berešová Emilia, Stropkov, v podiele 1008/302400, 
83. Kosť Ján – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 252/302400, 
85. Šaková Anna – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 63/302400, 
86. Sidor Michal mal. (2) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 63/302400, 
88. Kosť Ján – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 63/302400, 
91. Glovacká Terézia, - v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 5040/302400, 
92. SR SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND, Budková 36, Bratislava, IČO 17335345, v podiele 50450/302400, 
93. Drotárová Veronika, Stropkov, v podiele 2940/302400, 
94. Michrina Jozef, Stropkov, v podiele 720/302400, 
95. Ing. Brutovská Marianna, Richnava, v podiele 720/302400, 
96. Čakloš Michal, Stropkov, v podiele 720/302400, 
97. Čakloš Jozef, Košice, v podiele 720/302400, 
98. Čakloš Ján, Duplín, v podiele 720/302400, 
99. Čakloš Juraj, Stropkov, v podiele 720/302400, 
100. Babejová Mária, Stropkov, v podiele 720/302400, 
102. MVDr. Čepa Martin, Bratislava, v podiele 840/302400, 
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103. Gajdošová Pavlína, Duplín, v podiele 840/302400, 
104. Malenky Ján, Košice, v podiele 840/302400, 
105. Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov, Šarišská, 091 01 Stropkov, IČO 31708722, v podiele 1/360, 
106. Gojdič Juraj, Stropkov, v podiele 1/360, 
107. Medviďová Darina, Svidník, v podiele 1/360, 
108. Gojdič Juraj, Stropkov, v podiele 1/360, 
109. Gojdič Martin, Stropkov, v podiele 1/360, 
110. Bc. Palička Pavol, Stropkov, v podiele 2520/302400, 
111. Pavlenko Anton, Vojtovce, v podiele 2520/302400, 
112. Palková Anna, Stropkov, v podiele 1260/302400, 
113. Senajová Mária, Chotča, v podiele 144/302400, 
114. Mergleský Peter, Chotča, v podiele 576/302400, 
117. Palková Anna, Stropkov, v podiele 1260/302400, 
118. Procházka Zdenko, Stropkov, v podiele 81/345600, 
119. Medviďová Darina, Svidník, v podiele 81/345600, 
120. Sidor Ján, Krušinec, v podiele 81/345600, 
121. PhDr. Sidor Milan, CSc, Prešov, v podiele 81/345600, 
122. Drotárová Veronika, Stropkov, v podiele 63/604800, 
123. Forintová Alžbeta, Vyškovce, v podiele 630/302400, 
124. Zajaroš Michal, Makovce, v podiele 250/302400, 
125. Hupcejová Beta, Chotča, v podiele 250/302400, 
126. Drotár Juraj, Tisinec, v podiele 45/302400, 
127. Kaščáková Helena, Zemplínska Teplica, v podiele 2160/302400, 
129. Kunicová Mária, Trnava, v podiele 392/302400, 
130. Michrina Pavel, Stropkov, v podiele 392/302400, 
131. Drimáková Anna, Svidník, v podiele 13278/604800, 
132. Ing. Malenky Jozef, Topoľa, v podiele 840/302400, 
133. Pribulová Renáta, Prešov, v podiele 10080/302400, 
128. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11; 17335345, k vlastníkovi por. č. 19, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 67, 69, 
70, 71,72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 85, 86, 88, 91 je pod por. č. 128 správa na všetky parcely tohoto listu 
vlastníctva 

 
zapísaného na LV č. 276, k. ú. Krušinec, okres Stropkov, a to: 
-  novovytvorená parcela registra CKN č. 296/6, zastavaná plocha o výmere 318 m2,  
-  novovytvorená parcela registra CKN č. 288/5, ostatná plocha o výmere 573 m2, 

 oddelené od pôvodnej parcely registra EKN č. 110/6, orná pôda o výmere 4530 m2,  
 
 - novovytvorená parcela registra CKN č. 242/11, zastavaná plocha o výmere 96 m2,  

oddelená od pôvodnej parcely registra EKN č. 110/106, orná pôda o výmere 96 m2, 
 

-  novovytvorená parcela registra CKN č. 296/7, zastavaná plocha o výmere 191 m2,  
-      novovytvorená parcela registra CKN č. 288/6, ostatná plocha o výmere 322 m2, 
-  novovytvorená parcela registra CKN č. 289/4, ostatná plocha o výmere 35 m2, 

 oddelené od pôvodnej parcely registra EKN č. 123, trvalý trávny porast o výmere 1028 m2, 
 

- odčlenené geometrickým plánom č. 67-1/2019 zo dňa 05. 09. 2019, vyhotoveným Ing. Jurajom 
 Jechom - GEOPROJEKT, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, úradne overeným Okresným 
 úradom Stropkov, katastrálnym odborom, dňa 11. 09. 2019 pod číslom G1-184/2019 

 
ťarchy:  
Vecné bremeno zo zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 
neskorších predpisov na parcely EKN 110/6, 123, 124/2, 128/301, 129 v prospech oprávneného 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice 
spočíva v práve prevádzkovateľa verejnej kanalizácie v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky 
v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním  alebo na 
účely  opráv  a  údržby  verejnej  kanalizácie  a  jej  pásma   ochrany,  vodovodných  prípojok  vrátane 
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potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, odstraňovať a 
okliesňovať v nevyhnutnom rozsahu stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť 
prevádzky verejnej kanalizácie vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a 
vytyčovacích bodov, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník pozemku, jeho správca alebo 
užívateľ, umiestňovať na nehnuteľnostiach orientačné označenia, ktoré je povinný udržiavať v riadnom 
stave v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 92/2014 overený pod č. G 1-144/2015 podľa Z 
825/2016 - 7/18, Z 457/2019. 
 
Exekučný príkaz EX 13/2001/JS-G Exekútorského úradu Rimavská Sobota, vydaný súdnym exekútorom 
JUDr. Ing. Jánom Gasperom na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na  nehnuteľnosti vedené na LV vo vlastníctve pod B 106 Gojdič Milan v podiele 1/360 v prospech 
TROLIGA Marián - MT, Prešov. 
 
Celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 1535 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 5.280,40 €.  
 
Za podmienky: K uzatvoreniu kúpnej zmluvy s vlastníkom č. 106, Juraj Gojdič, Stropkov, zmluvné 
strany pristúpia okrem iného, len za splnenia podmienky, že ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy bude 
z LV č. 276 exekúcia vymazaná. 
 
Všeobecná hodnota majetku je stanovená znaleckým posudkom č. 22-2019 zo dňa 29.10.2019, 
vyhotoveným Ing. Milanom Pencákom, Humenné, znalcom z odboru stavebníctvo, odhad hodnoty 
nehnuteľností, v súlade s vyhláškou MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
v platnom znení, vo výške 5.280,40 € (pri cene 3,44 €/m²). 
 

 

 

V Prešove dňa 26. júna 2020 
 
 

     PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.  
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:                  Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová v. r.                         Jozef Kanuščák v. r.  
 
                                                                          PhDr. Jozef Kičura v. r.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č.  517 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 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 – RoTTeL Energy, s. r. 
o., 080 01 Prešov, IČO: 36 815 616, vedeného na LV 7529, k. ú. Prešov, a to: 
 
- novovytvorená parcela registra CKN 14835/241, zastavaná plocha o výmere 8 m2, odčlenená od 

pôvodnej parcely registra CKN 14835/24 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 632 m²,  
 
-    novovytvorená parcela registra CKN 14835/60, zastavaná plocha o výmere 1180 m2,  

vzniknutá zlúčením: 
• parcely registra CKN 14835/60 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 640 m²,  
• dielu 6 o výmere 111 m² - odčleneného od pôvodnej parcely registra CKN 14835/73 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 565 m²,  
• dielu 7 o výmere 19 m² - odčleneného od pôvodnej parcely registra CKN 14835/72 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 1633 m²,  
•  dielu 8 o výmere 377 m² - odčleneného od pôvodnej parcely registra CKN 14835/59 zastavaná     

plocha a nádvorie o výmere 2306 m²,  
•  dielu 9 o výmere 30 m² - odčleneného od pôvodnej parcely registra CKN 14835/220 zastavaná  

plocha a nádvorie o výmere 181 m²,  
• dielu 17 o výmere 3 m² odčleneného od pôvodnej parcely registra CKN 14835/73 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 565 m² 
  

 odčlenené geometrickým plánom č. 7/2018 zo dňa 15.03.2019, vyhotoveným Jurajom 
Maňkom, Prešov, IČO: 43883311, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny 
odbor, dňa 20.06.2019 pod číslom G1-501/2019 

        
         ťarchy:  

V 4384/2007-Zmluva o zriadení vecného bremena-právo prístupu, prechodu a prejazdu a právo 
prístupu, prechodu a prejazdu za účelom údržby, opravy, rekonštrukcie inž. sietí-vodov. a kanal. 
potrubí, rozvodov plynu a elektriny umiestnených na parc. KN 14835/1, 14835/24, 14835/63, 



14835/217, 14835/111, 14835/218, 14835/99, 14835/108 v prospech vlastníka parc. KN 5098/6, 
14835/61; 
V 7420/2007 Vecné bremeno-právo prechodu pešo a prejazdu motor. vozidiel každého vlastníka nehn. 
parc. KN 14835/83, 14835/85, 14835/90 po parc. KN 14835/73, KN 14835/59,14835/220-V 4853/2007 
– pol. 4706/07. 
 

 spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
      Celková výmera predstavuje 1188 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 85.900,00 €. 
 
Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená znaleckým posudkom č. 6/2019 zo dňa 15.09.2019, 
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, vo výške 85.880,52 € (pri cene 72,29 €/m²). 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č.  518 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k nájomnej zmluve medzi Cirkevným zborom ECAV na Slovensku, 
Kežmarok a PSK – budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájomnú zmluvu medzi Cirkevným zborom ECAV na Slovensku, Kežmarok 
a Prešovským samosprávnym krajom – budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava 
v Kežmarku v zmysle predloženého návrhu.   
 
 
  
 
 

V Prešove dňa 26. júna 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.  519 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k   návrhu   na   dofinancovanie   nadlimitných   výdavkov  v  rámci 
implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy, 
Kollárova 10 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 Spojenej školy, Kollárova 10 na praktickom 
vyučovaní“ v celkovom objeme 23 696,45 eur s DPH, z toho kapitálové 
výdavky za stavebné práce a materiál v objeme 21 520,45 eur s DPH a bežné 
výdavky na pozíciu finančného manažéra v objeme 2 176,00 eur s DPH. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č.  520 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k   návrhu   na   dofinancovanie   nadlimitných   výdavkov   v  rámci 
implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov SOŠ technickej 
v Prešove 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 technickej v Prešove na praktickom vyučovaní“ 
– stavebné práce v celkovom objeme 42 600,67 eur s DPH. 
 
 

 
 
 
V Prešove dňa 26. júna 2020 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                Jozef Kanuščák v. r.  
 
                                                                  PhDr. Jozef Kičura v. r.  
 
                                 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č.  521 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 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  
 
s c h v a ľ u j e  
 
dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu 
„Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom 
vyučovaní“ – stavebné práce a materiál v celkovom objeme  8 529,49 eur s DPH. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č.  522 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k  návrhu  na  dofinancovanie  nadlimitných  výdavkov  v rámci 
implementovaného projektu „Zníženie  energetickej  náročnosti  
budovy SOŠ Svit“ 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e  
 
dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu 
„Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“ za stavebné práce 
a materiál v objeme 79 502,33 eur s DPH.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č.  523 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 3/2018  
zo dňa 29. 1. 2018   
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
m e n í    
 
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 3/2018 zo dňa 29. 1. 2018 nasledovne: 
 
dopĺňa 4. bod v znení: 
 
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených nadlimitných 

výdavkov z rozpočtu PSK.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
  

U Z N E S E N I E   č.  524 / 2020 
 

z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. júna 2020 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 375/2019 zo dňa 9. 12. 2019 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 

 
m e n í   a   d o p ĺ ň a  
 
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 375/2019 zo dňa 9. 12. 2019 k informatívnej správe o príprave 
dopytovo-orientovaných projektov pre 5 vybraných SOŠ v rámci iniciatívy Slovenská republika: 
Catching-up Regions Initiative (CuRI) nasledovne: 
 
v bode B.2 sa vypúšťa pôvodný text:  
financovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a súvisiacej inžinierskej činnosti k 
projektom vyplývajúcim z iniciatívy Catching-up Regions v maximálnom objeme 150 000,00 eur za 
každú vybranú SOŠ uvedenú v bode A.1. 
 
a nahrádza sa novým textom v znení:  
financovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a súvisiacej inžinierskej činnosti k 
projektom vyplývajúcim z iniciatívy Catching-up Regions za SOŠ: 
1. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok 

v maximálnom objeme 130 000,00 eur, 
2. Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v maximálnom objeme 130 000,00 eur, 
3. Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce v maximálnom 

objeme 140 000,00 eur, 
4. Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce 

v maximálnom objeme 110 000,00 eur, 
5. Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov v maximálnom objeme 140 000,00 eur, 

 
zároveň v maximálnom objeme 100 000,00 eur na financovanie kompletnej projektovej dokumentácie 
a súvisiacej inžinierskej činnosti k investícii pre projekt SOŠ Jarmočná 108, Elokované pracovisko 
Lomnička 150, kde žiadateľom projektu bude Prešovský samosprávny kraj.  
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