
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   
 
 
 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 22. zasadnutia 
 Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja  

zo dňa 24. augusta 2020 
 

 
Číslo:   Obsah uznesenia: 
 
 
 
525.      k správe z kontroly plnenia  uznesení  Zastupiteľstva PSK 
 
526.      k správe o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2020 
 
527.      k správe o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2020   
 
528. k úprave rozpočtu PSK č. 4/PSK/2020 
 
529. k správe o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2020 
  
530. k návrhu na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 220/2019 bod A.1.  
             písm. a) zo dňa 17. 6. 2019 
  
531.      k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 401/2020 zo dňa  
             10. 2. 2020 k predfinancovaniu a spolufinancovaniu mikroprojektu Podduklianskeho  osvetového 
                strediska vo Svidníku s názvom  „Rozvoj  turistického  potenciálu  powiatu Jaslo a okresu Svidník“ 
 
532.      k návrhu VZN PSK č. ../2020,  ktorým  sa  zriaďuje SŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa  
                s organizačnými zložkami SOŠ hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108,  Stará Ľubovňa;  
                OA, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa a  Elokované  pracovisko,  Lomnička 150  ako  súčasť SŠ,  
                Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 
 
533.      k zmene Výzvy pre región 2020 
 
534.      k návrhu rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019  o  poskytovaní  dotácií 
             z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Výzva pre región, Program 1: Podpora 
                cyklodopravy a cykloturizmu,  Program 3:  Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK,  
                Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti 
 
535.      k schváleniu predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientovaný 
             projekt v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 
 
536.      k predĺženiu platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 
             na obdobie 2014 – 2020 
 
537.      k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 440/2020 zo dňa  27. 4. 2020 
             k schváleniu financovania technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie potrebnej pre vstup 
                do projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“  
 



538.      k informatívnej správe o stave prímestskej autobusovej dopravy počas mimoriadnej 
             situácie spôsobenej vírusom COVID-19 
 
539.      k pripravovaným aktivitám a projektom IDS Východ do januára 2021 
 
540.      k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK - 
             - prípad hodný osobitného zreteľa 
 
541.      k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
 
542. k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 

 

543. k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa 
 
544. k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa 
 
545. k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa 
 
546.      k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou 
             a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže 
 
547.      k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou 
             a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže 
 
548. k návrhu na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného  
             projektu „Zvýšenie počtu žiakov Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní“  
 
549.      k návrhu na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v  rámci  implementovaného  
             projektu „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej na praktickom 
             vyučovaní“ 
 
550.      k  návrhu   na  dofinancovanie  nadlimitných  výdavkov  v  rámci   implementovaného  
             projektu „Zvýšenie počtu žiakov SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom 
             vyučovaní“    
 
551.      k návrhu na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného  
             projektu  „Zvýšenie   počtu  žiakov  SOŠ  drevárskej  vo  Vranove  nad  Topľou  
             na praktickom vyučovaní“  
 
552.      k návrhu na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného  
             projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“ 
 
553.      k  Smernici o podmienkach  výberového  konania a o postupe  pri  realizácii výberového 
             konania na funkciu štatutárneho orgánu organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti  PSK 

 
 

554.      k návrhu na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív 
             poskytnutej MF SR   
 
555.      k stanovisku hlavného kontrolóra PSK o dodržaní podmienok na prijatie návratnej 
             finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej MF SR   

 
 
 

- 2 - 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 525 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 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 28. augusta 2020 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r.  

 
             
                                                                  PhDr. Jozef Lukáč v. r.           

 
 

 
                       



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 526 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 2020 

 
k správe o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2020 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK  
za I. polrok 2020. 
 

 

 
 
 
V Prešove dňa 28. augusta 2020 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r.  

 
             
                                                                  PhDr. Jozef Lukáč v. r.           

 
 

 



                      Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 527 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 2020 

 
k správe o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2020 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
správu o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2020. 
 

 

 
 
 
V Prešove dňa 28. augusta 2020 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r.  

 
             
                                                                  PhDr. Jozef Lukáč v. r.           

 
 

 
                       



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 528 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 2020 

 
k úprave rozpočtu č. 4/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. 4/PSK/2020 nasledovne: 

A.1 Bežný rozpočet     

 Bežné príjmy o 2 000 000 € na 216 805 424 € 

 Bežné výdavky                                              o 1 998 720 € na       212 034 322 € 

 v tom oblasť financovania:     

 Doprava (ZF 41)    1 500 000 € 

 Kultúrne služby (ZF 41)    - 1280 € 

 Sociálne zabezpečenie (ZF 41)    500 000 € 

A.2 Kapitálový rozpočet     

 Kapitálové príjmy o 0 € na 2 373 578 € 

 Kapitálové výdavky  o 5 397 141 € na 70 908 436 € 

 v tom oblasť financovania:     

 Úrad samosprávneho kraja     1 694 287 € 

 Doprava    1 500 000 € 

 Kultúrne služby     452 383 € 

 Vzdelávanie    967 529 € 

 Sociálne zabezpečenie    782 942 € 
 



A.3 Rozpočet finančných operácií   

 Príjmové finančné operácie  o  5 395 861 €      na 67 699 172 €  

 Výdavkové finančné operácie  o 0 € na 3 935 416 € 

A.4 Rozpis kapitálových výdavkov     

 podľa príloh č. 1 a 2  tohto uznesenia 
 

 
 

 
 

  

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

  

 podľa prílohy č. 3 tohto uznesenia. 
  

 

B.  s p l n o m o c ň u j e      predsedu PSK    

v súvislosti s prijatím úveru na predfinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v 
priebehu celého obdobia implementácie projektov v zmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
465/2020 z 20. zasadnutia Zastupiteľstva PSK dňa 25. 5. 2020 na  základe zmluvy o úverovom 
rámci z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky na: 

a) úpravu príjmových finančných operácií (EK 500) – prijaté návratné zdroje financovania 
a kapitálových výdavkov (EK 700) za účelom realizácie ich úhrady v rámci jednotlivých 
projektov 
 

b) úpravu kapitálových príjmov (EK 320), zdrojov rezervného fondu (EK 454) a výdavkových 
finančných operácií (EK 800) za účelom zabezpečenia splátok úveru po ich zúčtovaní riadiacim 
orgánom. 

 

V Prešove dňa 24. augusta 2020  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.               PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r.  

 
             
                                                                 PhDr. Jozef Lukáč v. r.    
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Príloha č. 1 k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 528/2020 zo dňa 24. 8. 2020 

Rozpis kapitálových výdavkov 
 

Názov organizácie Názov investičnej akcie FK ZF Suma 

Rozpis KV za všetky oblasti financovania  SPOLU     5 387 141 €  

Oblasť financovania:  Úrad samosprávneho kraja     1 694 287 € 

Úrad PSK 
Budova PSK – Solivar – vybudovanie prípojok 
inžinierskych sietí 

01. RF 13 000 € 

 Výzva pre región (nevyčerpané z r. 2019) 01 RF - 4 434 000 € 

 Výzva pre región (nevyčerpané z r. 2019) 01 FND 4 434 000 € 

  
Projektové dokumentácie pre kultúrne zariadenia 
(príloha č. 2) 

08 RF 524 000 € 

  
Projektové dokumentácie pre školské zariadenia 
(príloha č. 2) 

09 RF 693 756 € 

  
Projektové dokumentácie pre sociálne zariadenia 
(príloha č. 2) 

10 RF 463 531 € 

Oblasť financovania: Doprava     1 500 000 € 

SÚC PSK 
Rekonštrukcia mostných objektov na cestách II/542  
a II/543 

04.5 RF 215 000 € 

  Rekonštrukcia konštrukčných vrstiev na ceste III/3490 04.5 RF 215 000 € 

  
Stabilizácia cestného telesa na ceste III/3177 
Hermanovce 

04.5 RF 215 000 € 

  
Rekonštrukcia cesty II/534, Poprad - Starý Smokovec, 
III. etapa 

04.5 RF 215 000 € 

  
Rekonštrukcia križovatky ciest III/3083 a II/537 
(Tatranské Matliare) 

04.5 RF 89 000 € 

  
Odstránenie havarijného stavu cesty III/3100 Ľubica - 
Záľubica 

04.5 RF 215 000 € 

  Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany 04.5 RF 84 000 € 

  
Majetkovoprávna príprava investičných akcií vrátane 
vyhotovenia geometrických plánov a znaleckých 
posudkov pre nové investičné akcie 2021-2023 

04.5 RF 84 000 € 

  

Majetkovoprávna príprava vrátane vyhotovenia 
geometrických plánov a znaleckých posudkov pre 
investičnú akciu "III/3617 Vranov nad Topľou, 
severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18" 

04.5 RF 84 000 € 

  

Majetkovoprávna príprava vrátane vyhotovenia 
geometrických plánov a znaleckých posudkov pre 
investičnú akciu "III/3832 preložka cesty, obchvat osady 
Podskalka, mesto Humenné" 

04.5 RF 84 000 € 

Oblasť financovania: Kultúrne služby     452 383 € 

Vihorlatské múzeum  
v Humennom 

Nákup úžitkového automobilu s plachtou 08. RF 25 000 € 

Vihorlatské múzeum 
v Humennom 

Rekonštrukcia kaštieľa v Humennom - III. etapa - 
dofinancovanie 

08. RF 176 903 € 

Múzeum v Kežmarku Nákup osobného motorového vozidla 08. RF 20 000 € 

Podtatranské múzeum 
v Poprade 

Nákup osobného motorového vozidla  08. RF 16 000 € 

Šarišská galéria v Prešove Nákup trojsedačky 08. RF 4 000 € 

Šarišská galéria v Prešove Úprava vstupu z Jarkovej ulice 08. RF 20 000 € 

Hornošarišské osvetové 
stredisko v Bardejove 

Rekonštrukcia a plynofikácia kotolne 08. RF 40 000 € 



Hvezdáreň a planetárium  
v Prešove 

Rekonštrukcia a modernizácia prednáškovej sály - 
dofinancovanie 

08. RF 9 200 € 

Hvezdáreň a planetárium  
v Prešove 

Rekonštrukcia vstupnej časti a expozičného priestoru 08. RF 24 000 € 

Okresná knižnica Dávida 
Gutgesela v Bardejove 

Rekonštrukcia plynovej kotolne 08. RF 48 500 € 

Okresná knižnica Dávida 
Gutgesela v Bardejove 

Stavebné úpravy a vybudovanie nových sociálnych 
zariadení - dofinancovanie 

08. RF 9 500 € 

Ľubovnianska knižnica 
v Starej Ľubovni 

Nákup osobného automobilu 08. RF 16 000 € 

Podtatranská knižnica  
v Poprade 

Rekonštrukcia sociálnych zariadení a chodby 08. RF 15 000 € 

Podtatranská knižnica 
v Poprade 

Rekonštrukcia uzemnenia bleskozvodov 08. RF 20 000 € 

Podtatranská knižnica  
v Poprade 

Montáž zachytávačov snehu na strechu objektu 
Podtatranskej knižnice v Poprade 

08. RF 4 000 € 

Vihorlatská hvezdáreň 
v Humennom 

Malotraktor na kosenie trávy s príslušenstvom 08. RF 3 000 € 

Ľubovnianske múzeum - hrad 
v Starej Ľubovni 

Nákup zbierkových predmetov  08. 41 1 280 € 

Oblasť financovania: Vzdelávanie     967 529 € 

SPŠ strojnícka Prešov Viacúčelový traktor 09. RF 5 000 € 

Stredná zdravotnícka škola 
Prešov 

Prístavba požiarnych schodísk vrátane PD - 
dofinancovanie 

09. RF 100 000 € 

Stredná zdravotnícka škola 
Humenné 

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

09. RF 49 920 € 

SOŠ polytechnická arm. gen. 
L. Svobodu 

Dovybavenie strojového parku pre strojárske odbory 09. RF 62 600 € 

SOŠ dopravná Prešov Nákup osobného motorového vozidla 09. RF 15 000 € 

SOŠ dopravná Prešov Nákup striekacej kabíny 09. RF 45 000 € 

SOŠ dopravná Prešov 
Skúšobňa bŕzd a tlmičov pre praktické vyučovanie  
na Duklianskej ul. v Prešove  

09. RF 26 000 € 

SOŠ technická Prešov Nákup CNC frézy 09. RF 30 000 € 

SOŠ (Garbiarska 1) Kežmarok Rekonštrukcia vnútroareálových rozvodov vody  09. RF 45 000 € 

Škola v prírode Detský raj Požiarny výlez 09. RF 5 000 € 

Gymnázium L. Stockela 
Bardejov 

Biologické laboratórium 09. RF 8 000 € 

Gymnázium Lipany Zriadenie počítačovej učebne 09. RF 17 000 € 

SPŠ technická Bardejov Elektrický varný kotol 09. RF 4 600 € 

SPŠ techniky a dizajnu Poprad 
Komponenty pre školiaci balík FESTO pre výučbu 
základov pneumatiky a elektropneumatiky  

09. RF 26 200 € 

SPŠ techniky a dizajnu Poprad 
CNC sústruh s autonómnym riadiacim systémom 
Siemens pre vyučovanie programovania CNC strojov  
a riadiacich systémov  

09. RF 20 300 € 

SPŠ stavebná Prešov Geodetické prístroje 09. RF 30 000 € 

SPŠ Svidník Nákup žehliaceho stola s odsávaním 09. RF 4 000 € 

Stredná zdravotnícka škola 
Humenné 

Kamerový systém 09. RF 7 500 € 

Škola umeleckého priemyslu 
Prešov 

Kamerový systém exteriéru školy 09. RF 15 000 € 

SOŠ pedagogická Levoča Nákup osobného motorového vozidla 09. RF 16 750 € 

SOŠ technická Poprad Nákup školiaceho zváracieho robota 09. RF 81 600 € 

SOŠ technická Stará Ľubovňa 
Nákup sústruhu pre praktické vyučovanie žiakov a 
doplnenie učebnými pomôckami do elektroučebne 

09. RF 50 000 € 



SOŠ Vranov nad Topľou 
Nákup vybavenia do kuchyne (flambovací vozík, 
kávovar, univerzálny robot) 

09. RF 10 500 € 

SOŠ polytechnická Humenné Záhradný traktor 09. RF 2 500 € 

Spojená škola J. Henischa 
Bardejov 

Programovanie CNC plazmové zariadenie 09. RF 23 000 € 

Spojená škola J. Henischa 
Bardejov 

Prístroj na servis klimatizácií 09. RF 3 500 € 

Spojená škola J. Henischa 
Bardejov 

Vyvažovací stroj na kolesá osobných áut 09. RF 5 300 € 

Spojená škola Bardejov Podlahový umývací stroj 09. RF 2 500 € 

Spojená škola T. Ševčenka 
Prešov 

Audiovizuálne, multimediálne  a ozvučovacie zariadenie 
v Knižnici T. Ševčenka 

09. RF 12 500 € 

SPŠ techniky a dizajnu Poprad Rekonštrukcia vybavenia školského bazéna 09. RF 157 600 € 

SOŠ pedagogická Levoča Rekonštrukcia služobného bytu 09. RF 40 659 € 

SOŠ lesnícka Prešov Nákup 17-miestneho autobusu 09. RF 45 000 € 

Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie     782 942 € 

CSS Ametyst Tovarné 
Rekonštrukcia fasády a interiérov objektu zariadenia 
podporovaného bývania 

10. RF 194 370 € 

DSS Jabloň  
Zateplenie fasády a rekonštrukcia strechy - ubytovací 
objekt  

10. RF 76 083 € 

CSS GARDEN Humenné 
Hydroizolácia objektu ubytovacej časti CSS GARDEN 
Humenné 

10. RF 39 000 € 

CSS GARDEN Humenné 
Zateplenie objektu ubytovacej časti CSS GARDEN 
Humenné 

10. RF 178 000 € 

Senior dom Svida Svidník 
Rekonštrukcia a modernizácia, zateplenie strechy - 
hlavná ubytovacia budova SO1 

10. RF 155 600 € 

CSS Slnečný dom Prešov 
Rekonštrukcia kúpeľní a WC v DSS a ZPB  
Hanušovce n/Topl'ou 

10. RF 45 000 € 

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

10. RF 51 069 € 

DSS Stropkov Rekonštrukcia izby na kúpeľňu a spoločenskú miestnosť 10. RF 13 320 € 

CSS Kežmarok 
Rekonštrukcia kotolne - nová terapeutická miestnosť  
v DSS Ľubica 

10. RF 30 500 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 528/2020 zo dňa 24. 8. 2020 

Rozpis kapitálových výdavkov na projektové dokumentácie,  
ktorých realizáciu bude zabezpečovať ÚRAD PSK 

 
Oblasť financovania:  Úrad samosprávneho kraja   1 681 287 € 

Projektové dokumentácie pre kultúrne zariadenia   524 000 € 

Názov projektovej dokumentácie Objekt v správe OvZP FK  ZF Suma 

Rekonštrukcia hradnej pivnice – aktualizácia PD Múzeum v Kežmarku 08 RF 2 000 € 

Rekonštrukcia meštianskeho domu, budovy NKP - aktualizácia PD Múzeum v Kežmarku 08 RF 3 000 € 

Meštiansky dom na ul. Dr. Alexandra 11 – rekonštrukcia, výmena 
okien, strechy, rešt. práce - PD 

Múzeum v Kežmarku 08 RF 21 000 € 

Rekonštrukcia priestorov knižnice Slovenská ulica č. 18 - 
aktualizácia PD 

Krajská knižnica P. O. 
Hviezdoslava v Prešove 

08 RF 50 000 € 

Obnova fasády, sokľa, komína, drevených okien, výmena 
vchodových drevených dverí - 2x, umelecko-remeselné práce - 
balkónové zábradlie, sanácia vlhkosti objektu a obnova vonkajších 
spevnených plôch - PD 

Okresná knižnica D. Gutgesela  
v Bardejove 

08 RF 21 000 € 

Rekonštrukcia budovy - PD Knižnica Jána Henkela v  Levoči 08 RF 350 000 € 

Rekonštrukcia presklenej vstupnej časti budovy ND - PD 
Divadlo Jonáša Záborského  
v Prešove 

08 RF 70 000 € 

PD a investičný zámer opravy havarijného stavu historických 
budov na Hlavnej 53 

Šarišská galéria v Prešove 08 RF 7 000 € 

 Projektové dokumentácie pre školské zariadenia      693 756 € 

Názov projektovej dokumentácie Objekt v správe OvZP FK  ZF Suma 

Nová kotolňa - PD  SPŠ Svidník  09 RF 4 200 € 

Zriadenie nového  fotoateliéru - PD SPŠ Svidník 09 RF 3 500 € 

Zriadenie ateliéru na tlač/sieťotlač - PD SPŠ Svidník 09 RF 3 500 € 

Zriadenie ateliéru kresby - PD SPŠ Svidník 09 RF 700 € 

Výstavba novej telocvične - PD 
Gymnázium T. Vansovej 
Stará Ľubovňa 

09 RF 70 000 € 

Rekonštrukcia strechy blok D - havarijný stav - PD SOŠ technická Humenné 09 RF 12 600 € 

Elektrické rozvody zásuvkové blok A - PD SOŠ technická Humenné 09 RF 10 500 € 

Rekonštrukcia školskej počítačovej siete - PD SOŠ technická Humenné 09 RF 2 100 € 

Multifunkčné športové ihrisko - PD SOŠ technická Humenné 09 RF 5 600 € 

Rekonštrukcia  atletického ihriska - PD SOŠ technická Humenné 09 RF 11 200 € 

Rekonštrukcia malej telocvične - PD SOŠ technická Humenné 09 RF 2 100 € 

Multifunkčné ihrisko 33x18 m - PD SOŠ hotelová Vysoké Tatry 09 RF 10 500 € 

Telocvičňa - PD SOŠ hotelová Vysoké Tatry 09 RF 21 000 € 

Rekonštrukcia sociálnych zariadení - PD SOŠ hotelová Vysoké Tatry 09 RF 3 500 € 

Zateplenie budovy - PD SOŠ hotelová Vysoké Tatry 09 RF 8 400 € 

Zateplenie budovy praktického vyučovania (severná strana) - PD SOŠ technická Poprad 09 RF 9 478 € 

Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove internátu - PD SOŠ technická Poprad 09 RF 5 460 € 

Rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie v budove internátu - 
PD 

SOŠ technická Poprad 09 RF 4 991 € 

Zateplenie budovy školy - PD SOŠ technická Poprad 09 RF 13 177 € 



Rekonštrukcia a modernizácia viacúčelového športového ihriska - 
PD 

SOŠ podnikania a služieb Lipany 09 RF 6 300 € 

Výstavba multifunkčného ihriska - PD 
Gymnázium arm. gen.  
L. Svobodu Humenné 

09 RF 8 400 € 

Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne - ŠJ - PD SOŠ technická Prešov 09 RF 35 000 € 

Zateplenie fasád  budov školy na Duklianskej ul. v Prešove - PD SOŠ dopravná Prešov 09 RF 11 200 € 

Vybudovanie multifunkčného ihriska - PD SOŠ dopravná Prešov 09 RF 1 960 € 

Prístavba objektu - PD 
Stredná zdravotnícka škola 
Prešov  

09 RF 24 000 € 

Rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena svetelných zdrojov - PD Gymnázium Snina 09 RF 5 250 € 

Rekonštrukcia a výmena vnútornej kanalizácie - PD Gymnázium Snina 09 RF 1 050 € 

Rekonštrukcia a zariadenie priestorov školy (schodisko, chodby) - 
PD 

Gymnázium Snina 09 RF 2 310 € 

Rekonštrukcia a vyregulovanie ústredného vykurovania, 
termostatizácia vykurovacích telies  - PD 

Gymnázium Snina 09 RF 6 720 € 

Modernizácia sociálnych zariadení s bezbariérovým prístupom pre 
handicapovaných (laboratórna časť, riaditeľstvo a školské dielne) - 
PD 

SPŠ strojnícka Prešov 09 RF 14 000 € 

Rekonštrukcia striech objektov školy - PD SPŠ strojnícka Prešov 09 RF 69 860 € 

Rekonštrukcia elektroinštalácie - PD SPŠ strojnícka Prešov 09 RF 59 500 € 

Vybudovanie PC siete školy - PD SPŠ strojnícka Prešov 09 RF 2 100 € 

Rekonštrukcia elektroinštalácie v celom školskom bloku - PD 
Hotelová akadémia  
J. Andraščíka Bardejov 

09 RF 7 000 € 

Rekonštrukcia  priestorov ubytovacej časti vrátane rekonštrukcie 
elektroinštalácie - PD 

Hotelová akadémia  
J. Andraščíka Bardejov 

09 RF 14 000 € 

Multifunkčné ihrisko - PD 
SOŠ obchodu a služieb 
Humenné 

09 RF 4 200 € 

Rekonštrukcia a modernizácia telocvične - PD SOŠ Vranov nad Topľou 09 RF 4 200 € 

Zavedenie vzduchotechniky do strediska odborného výcviku 
(kuchyňa) - PD 

SOŠ Vranov nad Topľou 09 RF 4 200 € 

Vodný hrad vo Vranove nad Topľou - PD 
Gymnázium C. Daxnera  
Vranov nad Topľou 

09 RF 70 000 € 

Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach na účel 
prevádzkovania pobytových sociálnych služieb 

SOŠ lesnícka Prešov 09 RF 140 000 € 

 Projektové dokumentácie pre sociálne zariadenia      463 531 € 

Názov projektovej dokumentácie Objekt v správe OvZP FK  ZF Suma 

Realizácia prístavby k hlavnej budove - PD ZSS Dotyk Medzilaborce 10 RF 45 645 € 

Rekonštrukcia plynovej kotolne - PD ZSS Dotyk Medzilaborce 10 RF 10 080 € 

Rekonštrukcia strechy ubytovacej časti - PD 
CSS Domov pod Tatrami 
Batizovce 

10 RF 21 000 € 

Rekonštrukcia fasády so zateplením a rekonštrukcia chodníkov 
na objekte Lipa - PD 

CSS Domov pod Tatrami 
Batizovce   

10 RF 9 100 € 

Rekonštrukcia celej budovy (okrem zateplenia fasády a izolácie 
základov proti vlhkosti) na objekte Javor - PD 

CSS Domov pod Tatrami 
Batizovce  

10 RF 35 000 € 

Komplexná rekonštrukcia interiéru na objekte Gaštan - PD 
CSS Domov pod Tatrami 
Batizovce  

10 RF 28 000 € 

Rekonštrukcia ČOV CSS Zátišie pri DSS a ZPB v Osadnom - PD CSS Zátišie Snina 10 RF 9 940 € 

Rekonštrukcia budovy Domova sociálnych služieb v Osadnom 
vrátane bezbariérového osobného výťahu - PD 

CSS Zátišie Snina 10 RF 29 400 € 

Rekonštrukcia kuchyne - PD DSS Brezovička 10 RF 3 850 € 

Športové multifunkčné ihrisko - PD DSS Brezovička 10 RF 1 750 € 

Rekonštrukcia objektu areálu EGÍDIUS - PD CSS Egídius Bardejov 10 RF 28 911 € 

Prístavba - výťah do exteriéru so šachtou, DSS, Važecká 3, Prešov 
- PD 

CSS Slnečný dom Prešov 10 RF 10 080 € 



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

CSS Slnečný dom Prešov 10 RF 4 200 € 

Zatepľovanie fasády a rekonštrukcia strechy v DSS Hanušovce 
n/Topľou - PD 

CSS Slnečný dom Prešov 10 RF 8 050 € 

Bezbariérový vchod do budovy SO 05 - PD DSS Sabinov 10 RF 2 625 € 

Rekonštrukcia vnútorných priestorov zariadenia v zmysle vyhlášky 
- PD 

CSS Clementia Ličartovce 10 RF 14 000 € 

Prístavba jednopodlažnej budovy v areáli DSS - PD DSS Vranov nad Topľou 10 RF 8 400 € 

Odvlhčenie a izolácia základov a priestorov v suteréne objektu 
DSS Vranov - PD 

DSS Vranov nad Topľou 10 RF 3 500 € 

Rekonštrukcia priestorov rehabilitačného bazéna a modernizácia 
techniky a vybavenia bazéna - PD 

CSS Garden Humenné 10 RF 5 950 € 

Rekonštrukcia strechy objektov A a B  CSS GARDEN Humenné - 
PD 

CSS Garden Humenné 10 RF 4 900 € 

Rekonštrukcia priestorov práčovne a sušiarne a modernizácia 
vybavenia - PD 

CSS Garden Humenné 10 RF 5 950 € 

Výťah pre imobilných prijímateľov sociálnej služby v ubytovacej 
časti CSS GARDEN Humenné - PD 

CSS Garden Humenné 10 RF 6 300 € 

Komplexná rekonštrukcia interiérov - PD CSS Vita Vitalis Prešov 10 RF 105 000 € 

Oddychová zóna DSS Ľubica - PD CSS Kežmarok 10 RF 2 800 € 

Nadstavba, výťah a jedáleň CSS Kežmarok - PD CSS Kežmarok 10 RF 15 000 € 

Rekonštrukcia a modernizácia práčovne - PD Senior dom Svida Svidník 10 RF 4 900 € 

Rekonštrukcia, modernizácia a zateplenie kuchyne, jedálne  
a spojovacej chodby SO02 a 05 - PD 

Senior dom Svida Svidník 10 RF 5 950 € 

Rekonštrukcia, modernizácia, zateplenie obv. plášťa, výmena obv. 
konštrukcií na spol. budove SO04 - PD 

Senior dom Svida Svidník 10 RF 21 700 € 

Rekonštrukcia a modernizácia kotolne - PD Senior dom Svida Svidník 10 RF 8 400 € 

Rekonštrukcia strechy - PD ZSS Jasoň Spišská Stará Ves 10 RF 3 150 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Príloha č. 3 k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 528/2020 zo dňa 24. 8. 2020 
 

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

 

P. č. Názov investičnej akcie  
Pôvodný rozpočet IA 

(podľa ZF) RO spolu Úprava rozpočtu 
(podľa ZF) 

RO  
po úprave 

111 RF  111 RF  

  1. 
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste 
III/3491, Vaniškovce - Fričkovce, PD 

  20 000 20 000   9 430 29 430 

  2. 
Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste 
III/3495, Vaniškovce - Raslavice, PD 

  10 000 10 000   2 836 12 836 

  3. 
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste 
III/3485, Tarnov - Gaboltov, PD 

  20 000 20 000   -4 903 15 097 

  4. Stabilizácia zosuvu III/3431 Fintice, PD, GM   30 000 30 000   8 748 38 748 

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

  4 771 4 771   -1 908 2 863 

  6. Rekonštrukcia mosta č. 556-002, Ďurďoš, PD    20 000 20 000   1 373 21 373 

  7. 
Odstránenie bodovej závady na ceste III/3543 
za obcou Hunkovce - vrátane PD 

  14 000 14 000   1 522 15 522 

  8. 
Odstránenie bodovej závady na ceste III/3174 
v obci Šarišské Sokolovce, PD 

  10 000 10 000   -1 444 8 556 

  9. Stabilizácia zosuvu  III/3099 Holumnica, PD   20 000 20 000   -972 19 028 
10. Rekonštrukcia mosta č. 3886-007, Zboj, PD   10 000 10 000   -448 9 552 

11. 
Odstránenie bodových závad na ceste III/3500 
Lukavica, PD 

  30 000 30 000   -864 29 136 

12. 
Rekonštrukcia mosta č. 3423  - 008, Križovany, 
PD 

  10 000 10 000   -250 9 750 

13. 
Rekonštrukcia mosta M3582 (č. 543029-001) 
cez potok Vesné, Šarišské Jastrabie, PD 

  10 000 10 000   -250 9 750 

14. 
Odstránenie bodových závad na ceste III/3177 
Ražňany - Hermanovce  

  12 000 12 000   4 993 16 993 

15. 
Rekonštrukcia mosta M6929 (III/3061 - 012), 
Liptovská Teplička, PD 

  10 000 10 000   6 177 16 177 

16. 
Rekonštrukcia cesty III/3541 pred obcou 
Vagrinec, PD, IG prieskum 

  40 000 40 000   -36 39 964 

17. II/545 Kobyly prieťah    200 000 200 000   -8 176 191 824 

18. 
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/536 
a III/3091  

  100 000 100 000   -2 867 97 133 

19. Odstránenie bodových závad na ceste III/3865   50 000 50 000   -252 49 748 
20. III/3189  Lipany -Lúčka (dofinancovanie)   100 000 100 000   -6 516 93 484 

21. 
Výstavba mosta č. 3584-001  
pred obcou Krušinec 

700 000   700 000 85 000   785 000 

22. Rekonštrukcia mosta č. 3179-004 Veľký Šariš 460 000   460 000 -100 000   360 000 

23. Rekonštrukcia mosta č. 3431-002 Fintice 250 000   250 000 -35 000   215 000 

24. Rekonštrukcia mosta č. 3129-001 Kremná 197 788   197 788 -11 824   185 964 

25. 
Rekonštrukcia oporných múrov na ceste  
č. II/545 

215 000   215 000 -3 801   211 199 

26. III/3491 Fričkovce 90 000   90 000 -1 707   88 293 
27. III/3520 Varadka - Vyšná Polianka 150 000   150 000 -58 279   91 721 
28. III/3832 Humenné - Porúbka  310 000   310 000 -98 636   211 364 

29. III/3102 Stará Lesná - hr. Okr. Kežmarok 160 000   160 000 -1 698   158 302 
30. III/3205 križ. III/3204 - Pavľany 204 000   204 000 -57 858   146 142 

31. III/3179 Ostrovany - Medzany 95 000   95 000 -12 832   82 168 
32. III/3846 okr. hr. Humenné - Zbojné 96 000   96 000 -34 333   61 667 

33. III/3432 Nižná Šebastová - Podhradík  242 578   242 578 -54 691   187 887 
34. III/3179 Ostrovany - Medzany 135 000   135 000 -33 713   101 287 
35. III/3152 Hrad - spojka na cestu I/68 229 500   229 500 -83 898   145 602 



36. III/3554 Dubová - Cigla 114 900   114 900 -1 009   113 891 

37. 
Stavebné úpravy na mostných objektoch cesty 
II/545 

  0 130 000   130 000 

38. 
Rekonštrukcia cesty II/559, Krásny Brod - 
Medzilaborce 

  0 133 000   133 000 

39. 
Stavebné úpravy na mostných objektoch cesty 
II/575 

  0 150 000   150 000 

40. 
Eliminácia bezpečnostných rizík III/3152 
Stará Ľubovňa 

  0 91 279 123 721 215 000 

41. Referentské vozidlá 4 ks    0   70 000 70 000 
42. Traktorová kosačka 9 ks   1 080 000 1 080 000   -70 000 1 010 000 

43. Motorové skriňové vozidlo do 3,5 t – 3 ks   86 000 86 000   -2 85 998 
44. Referentské vozidlo  4x4 - investičný úsek 4 ks   84 000 84 000   -84 000 0 

45. Referentské vozidlo  4x4 - investičný úsek 6 ks   0 0   126 000 126 000 
46. Šmykom riadený nakladač (ŠRN) 1 ks   49 999 49 999   -7 49 992 
47. Finišer   200 000 200 000   -952 199 048 

48. 
Univerzálna vysprávková nadstavba  
pre realizáciu opráv ciest tryskovou metódou 

  75 000 75 000   -7 200 67 800 

49. Úžitkové vozidlo valník do 3,5 t – 9 ks   225 000 225 000   -34 224 966 

50. Signalizačné vozíky - 3 ks   31 344 31 344   -14 31 330 
51. Bariérová kosačka  - 2 ks   137 500 137 500   -1 500 136 000 

52. 
Automatizované zverejňovanie dokladov  
z ekonomického informačného systému 

  6 095 6 095   -209 5 886 

53. Posypová nadstavba - 3 ks   135 000 135 000   -11 010 123 990 

54. Zadný mulčovač za traktor - 10 ks   40 000 40 000   -10 000 30 000 
55. Snehová radlica - 4 ks   60 000 60 000   -10 962 49 038 

56. Píla na asfalt - 1 ks   2 400 2 400   -110 2 290 

57. 
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 
Podbanské - Spišská Belá, PD 

  83 000 83 000   -6 320 76 680 

58. 
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste  
III/3177 pred mestom Sabinov, PD 

  5 000 5 000   -33 4 967 

59. 
Sociálno-prevádzková budova strediska 
Chminianska Nová Ves, PD 

  10 000 10 000   -50 9 950 

60. 
Rekonštrukcia mosta 542-001 na ceste II/542 
Spišská Belá 

  300 000 300 000   30 000 330 000 

61. 
Odstránenie bodových závad na ceste III/3491 - 
rekonštrukcia mosta 3491-011 za obcou 
Fričkovce, vrátane PD 

  147 456 147 456   21 000 168 456 

62. 
Stabilizácia zosuvu III/3142 Malý Lipník - 
Sulín - PD 

  20 000 20 000   -948 19 052 

63. 
Prístrešok na chemický posyp. materiál + 
vozidlo - str. Holčíkovce 

  55 553 55 553   143 000 198 553 

64. 
Sklad emulzie s technologickým zariadením 
Lipany 

  72 000 72 000   -12 500 59 500 

65. 
Rekonštrukcia mosta 537-019 nad Zubačkou 
vrátane PD 

  341 908 341 908   25 000 366 908 

66. 
Geotechnický monitoring počas realizácie 
stavby Stabilizácia cesty III/3335 Varhaňovce - 
zosuv 

  5 000 5 000   -5 000 0 

67. 

Geotechnický monitoring po výstavbe 
Odstránenie havarijného stavu zosuvu cesty 
III/3865 na úseku medzi obcami Čabiny  
a Sukov 

  5 000 5 000   -5 000 0 

68. 
Geodetický monitoring po výstavbe zosuvného 
územia na stavbe III/3892 Stakčín - Kalná 
Roztoka 

  5 000 5 000   -5 000 0 

69. 
Geotechnický monitoring pred výstavbou: 
Stabilizácia zosuvov na ceste III/3635 Detrík-
M. Domaša 

  20 000 20 000   -20 000 0 

70. 
Geotechnický monitoring pred výstavbou:   
III/3431 Záhradné - zosuv 

  13 000 13 000   -13 000 0 



71. Stabilizácia zosuvov na ceste III/3431 Záhradné   430 000 430 000   15 000 445 000 

72. 
Skúška únosnosti konštrukčných vrstiev 
vozovky a meranie rovinatosti 

  10 000 10 000   -9 000 1 000 

73. Kontrolné skúšky betónových zmesí   5 000 5 000   4 500 9 500 
74. Kontrolné skúšky asfaltových zmesí   5 000 5 000   4 500 9 500 

75. III/3536 Hrabovčík - Rovné   12 379 12 379   -2 643 9 736 

76. III/3078 Podspády - št. hr. PL-SR (Jurgów)   40 000 40 000   -22 247 17 753 

77. Rekonštrukcia mosta Sabinov 3177-002   330 182 330 182   -20 052 310 130 

78. 
II/546 Prešov - Klenov - odvodnenie cestného 
telesa 

  11 099 11 099   -630 10 469 

79. II/545 Kapušany  - Fulianka   22 994 22 994   -2 215 20 779 

80. II/575 Malá Poľana  - Medzilaborce   11 652 11 652   -1 212 10 440 

81. III/3552 Belejovce - otočisko vozidiel ZÚ   2 097 2 097   -92 2 005 

82. III/3537 Vápeník - otočisko vozidiel ZÚ   2 668 2 668   -202 2 466 

83. 
Skládka chemického posypového materiálu - 
cestmajsterstvo Tatranská Štrba 

  15 000 15 000   -677 14 323 

84. Sklad emulzie na cestmajsterstve Poprad   75 000 75 000   -15 500 59 500 

85. 
Rekonštrukcia mosta M4597 cez potok 
Ľubotinka v obci Vislanka, PD 

  20 000 20 000   -36 19 964 

86. 
Odpočívadlá a ostatné spevnené plochy na ceste 
II/537, PD 

  70 000 70 000   -8 418 61 582 

87. 
Inžinierska činnosť pre prípravu stavby 
"Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste 
II/537" 

  45 000 45 000   6 320 51 320 

88. 
Odstránenie bodových závad na ceste III/3182, 
Sabinov - Červená Voda, PD 

  30 000 30 000   -6 512 23 488 

89. Rekonštrukcia cesty II/545 Jánovce - Kľušov   200 000 200 000   -2 002 197 998 

90. 
Výstavba skládky chemického posypového 
materiálu na cestmajsterstve  
Chminianska Nová Ves, PD 

  15 000 15 000   -60 14 940 

91. 
Environmentálne opatrenia vypl. z legislatívy 
ŽP (ochrana vôd, nebezp. odpady, čerp. stanica 
PHM a p.) – oblasť SK (dofinancovanie) 

  46 000 46 000   -677 45 323 

92. 
Skládka CHPM na stredisku Bardejov - vrátane 
PD  (dofinancovanie) 

  95 000 95 000   8 051 103 051 

93. 
Skládka CHPM na stredisku Kežmarok - 
vrátane PD (dofinancovanie) 

  0 0   51 051 51 051 

94. 
Skládka chemického posypového materiálu 
na stredisku Kežmarok, PD (dofinancovanie) 

  35 000 35 000   -35 000 0 

95. 
Výstavba prístrešku na parkovanie 
mechanizmov na cestmajsterstve  
Vranov nad Topľou, PD 

  10 000 10 000   -10 000 0 

96. 
Skládka CHPM na cestmajsterstve 
Vranov nad Topľou, PD 

  0 0   10 000 10 000 

97. 
Výstavba prevádzkovo-administratívnej budovy 
na cestmajsterstve Levoča vrátane PD 

  0 0   55 000 55 000 

98. Odstránenie bodových závad na ceste III/3491    80 000 80 000   70 000 150 000 

99. Odstránenie bodových závad na ceste III/3492    25 000 25 000   30 000 55 000 

100. 
Rekonštrukcia cesty III/3452 Gregorovce 
(rozšírenie priepustov) 

  80 000 80 000   94 000 174 000 

101. 
Odstránenie havarijného stavu cesty III/3591 
Oľšavka 

  150 000 150 000   -45 000 105 000 

102. Rekonštrukcia mosta Rožkovany č. 3188 - 002    371 165 371 165   -52 310 318 855 

103. Rekonštrukcia mosta č. 3108-005, Jezersko   500 000 500 000   -300 000 200 000 

104. 
Rekonštrukcia skládky chemického posypového 
materiálu na cestmajsterstve Humenné 

  0 0   90 000 90 000 



105. 
Výstavba skládky chemického posypového 
materiálu na cestmajsterstve Humenné 

  230 000 230 000   -230 000 0 

106. Výstavba garáží na cestmajsterstve Levoča   10 000 10 000   -10 000 0 

107. 
Administratívna budova Levoča,  
ústredné kúrenie a kotolňa  

  45 000 45 000   -45 000 0 

108. 
Rekonštrukcia mosta č. 3581-001 cez rieku 
Ondava za mestom Stropkov  

  1 000 000 1 000 000   -115 000 885 000 

109. Stabilizácia a úprava podložia cesty II/546     0   215 000 215 000 

 SPOLU: 3 649 766 8 046 262 11 696 028 0 0 11 696 028 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 529 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 2020 

 
k správe o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 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 
 
b e r i e     n a     v e d o m i e 
 
správu o plnení rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja k 30. 6. 2020. 
 
  
 
 

V Prešove dňa 28. augusta 2020 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r.  

 
             
                                                                  PhDr. Jozef Lukáč v. r.           

 
 

 
                       
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 530 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 2020 

 
k návrhu na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 220/2019 bod A.1. 
písm. a) zo dňa 17. 6. 2019  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
z r u š u j e  
 
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 220/2019 bod A.1. písm. a) zo 14. zasadnutia 
Zastupiteľstva PSK dňa 17. 6. 2019, ktorým bola schválená zmena sídla Hotelovej 
akadémie, Štefánikova 28, Humenné z adresy Štefánikova 28, Humenné na 
Komenského 1, Humenné od 1. 9. 2020.  
 
  
 
V Prešove dňa 28. augusta 2020 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r.  

 
             
                                                                  PhDr. Jozef Lukáč v. r.           

 
 

 
                       



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 531 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 2020 

 
k návrhu na zmenu a doplnenie  uznesenia  Zastupiteľstva  PSK  č. 401/2020  zo  dňa  
10. 2. 2020 k predfinancovaniu a spolufinancovaniu mikroprojektu Podduklianskeho 
osvetového strediska vo Svidníku s názvom  „Rozvoj turistického potenciálu powiatu 
Jaslo a okresu Svidník“ 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e   

zmenu a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 401/2020 zo dňa 10. 2. 2020 nasledovne: 

vypúšťa sa pôvodný text: 

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

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

3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

a nahrádza sa textom v znení: 

1. predfinancovanie mikroprojektu Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku, 
Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník s názvom „Rozvoj turistického potenciálu powiatu 
Jaslo a okresu Svidník“ predloženého na základe Výzvy Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 
– 2020 z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie vo výške 95 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu v sume 25 237,27 eur, z toho bežné výdavky 15 262,26 eur 
a kapitálové výdavky 9 975 eur. 

2. spolufinancovanie projektu uvedeného v bode 1. vo výške 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v sume 1 328,28 eur, z toho bežné výdavky 803,28 eur a kapitálové výdavky 
525 eur. 



3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 28. augusta 2020 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r.  

 
             
                                                                  PhDr. Jozef Lukáč v. r.           
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 532 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 2020 

 
k návrhu VZN PSK č. ../2020,  ktorým sa zriaďuje  Spojená škola,  Jarmočná 108,  Stará 
Ľubovňa  s  organizačnými  zložkami  Stredná  odborná  škola  hotelových  služieb 
a  remesiel, Jarmočná   108,   Stará   Ľubovňa;   Obchodná   akadémia,   Jarmočná   132,   
Stará   Ľubovňa a  Elokované  pracovisko,   Lomnička  150  ako  súčasť  Spojenej  školy,  
Jarmočná  108,  Stará Ľubovňa  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2) písm. 
a) a písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  

  
s c h v aľu j e  
 
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 82/2020, ktorým sa 
zriaďuje Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa s organizačnými zložkami Stredná 
odborná škola hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa; Obchodná 
akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa a Elokované pracovisko, Lomnička 150 ako súčasť 
Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa dňom 1. septembra 2020. 
  
 
V Prešove dňa 24. augusta 2020  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r.  

 
             
                                                                  PhDr. Jozef Lukáč v. r.           

 
 



Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 532/2020 zo dňa 24. 8. 2020 
 

 
 
 

PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY  KRAJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  
č. 82/2020, ktorým sa zriaďuje 

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa s organizačnými zložkami  
Stredná odborná škola hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa; 

Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa 
a 

Elokované pracovisko, Lomnička 150  
ako súčasť Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schválené:   24. augusta 2020 uznesením Zastupiteľstva PSK č. 532/2020  
 
Platnosť:                                          25. augusta 2020, dňom vyvesenia na úradnej tabuli 
 
Účinnosť :                                      25. augusta 2020, t. j. dňom vyvesenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja                          

z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je zabezpečenie prechodu 
práv a povinností na právneho nástupcu v dostatočnom časovom predstihu 

 
 
 
 

 



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  

 
č. 82/2020, ktorým sa zriaďuje 

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 
s organizačnými zložkami Stredná odborná škola hotelových služieb a remesiel, 

Jarmočná 108, Stará Ľubovňa; Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa 
a 

Elokované pracovisko, Lomnička 150  
ako súčasť Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 a § 11 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v 
znení neskorších predpisov, v spojení s § 9, § 19, § 20 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 (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“ ) a v zmysle rozhodnutia Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/10759:2-A2130 zo dňa 20. 5. 2020 vydáva toto 
všeobecne záväzné nariadenie: 
 

Článok I. 
Zriadenie školy a jej súčasti  

 
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zriaďuje dňom 1. septembra 2020 spojením 
Strednej odbornej školy hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa a  
Obchodnej akadémie, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa (ďalej len „právny predchodca“) v súlade 
s § 20 zákona o štátnej správe v školstve:  

• Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa s organizačnými zložkami Stredná 
odborná škola hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa a  
Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa,  

• Elokované pracovisko, Lomnička 150 ako súčasť Spojenej školy, Jarmočná 108, 
Stará Ľubovňa. 

 
Článok II. 

Spôsob vzniku školy a jej súčasti 
 

(1) Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa s organizačnými zložkami Stredná odborná 
škola hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa a  Obchodná akadémia, 
Jarmočná 132, Stará Ľubovňa (ďalej len „Spojená škola“) vzniká ako príspevková 
organizácia v zmysle § 21 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Súčasťou 
Spojenej školy je Školská jedáleň, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v súlade s § 20 ods. (8) 
zákona o štátnej správe v školstve.  

(2) Elokované pracovisko, Lomnička 150 sa zriaďuje ako súčasť Spojenej školy podľa § 19 
ods. (7) zákona o štátnej správe v školstve viažuce sa na organizačnú zložku Strednú 
odbornú školu hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa.  

 
 
 
 



Článok III. 
Súvisiace práva a záväzky 

 
(1) V zmysle § 20 ods. (7) zákona práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov 
 zamestnancov vykonávajúcich činnosť u právneho predchodcu a iné právne vzťahy 
 právneho predchodcu (napr. záväzky a pohľadávky) prechádzajú dňom 1. 9. 2020 na  
 Spojenú školu.  
 (2) V súlade s § 28 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších 
 predpisov práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov 
 vykonávajúcich činnosť v Školskej jedálni, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa a  Elokovaného 
 pracoviska, Lomnička 150 ako súčastí Strednej odbornej školy, Jarmočná 108, Stará 
 Ľubovňa a iné právne vzťahy prechádzajú dňom 1. 9. 2020 na Spojenú školu.  
 
 

Článok IV. 
Vecné a finančné vymedzenie majetku 

 
(1) Na Spojenú školu prejde dňom 1. 9. 2020 všetok hnuteľný a všetok nehnuteľný 
 majetok, ktorý bude v správe právneho predchodcu  do dňa 31. 8. 2020. 
(2)  Vecné a finančné vymedzenie majetku Spojenej školy bude vyšpecifikované v zriaďovacej 
 listine Spojenej školy v zmysle protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku.  
 

Článok V. 
Záverečné ustanovenie 

 
(1) Všeobecne   záväzné  nariadenie  Prešovského  samosprávneho  kraja č. 82/2020 bolo 

v súlade s  § 11 ods. (2) písm.  a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
schválené Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja dňa 24. 8. 2020  uznesením 
č. 532/2020. 

(2)  Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom vyhlásenia, a to jeho vyvesením na úradnej tabuli 
samosprávneho kraja. 

(3)  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia z dôvodu naliehavého verejného 
 záujmu, ktorým je zabezpečenie prechodu práv a povinností na Spojenú školu 

v dostatočnom časovom predstihu. 
 

 

V Prešove dňa 24. 8. 2020 

 

 

v. r. 
PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

       predseda 
       Prešovského samosprávneho kraja 

 
 
 
 

- 2 - 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 533 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 2020 

 
k zmene Výzvy pre región 2020 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. VII. bodom 8. 
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zmenu Výzvy pre región 2020 schválenú uznesením Zastupiteľstva PSK č. 
392/2020  dňa  10. 2. 2020  a  uznesením  Zastupiteľstva  PSK  č.  467/2020  dňa  
25. 5. 2020 k Výzve pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre 
rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných 
príjmov PSK.  
 
Vo Výzve pre región sa mení celková suma programov v časti I. Charakteristika 
výzvy a programov, Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk 
v PSK a Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej 
zdravotnej starostlivosti nasledovne: 

 
Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK 
 
Celková suma na program:    1 095 000 eur 
Min. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:       20 000 eur  
Max. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:    200 000 eur 
Miera spoluúčasti žiadateľa:    min. 50 % zo schválenej dotácie 
Termín realizácie podporenej činnosti:                01. 01. 2020 – 31. 10. 2022 
 
 
Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej 
zdravotnej starostlivosti 
 
Celková suma na program:    105 000 eur 
Min. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:    10 000 eur  
Max. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:   20 000 eur 
Miera spoluúčasti žiadateľa:    min. 50 % zo schválenej dotácie 
 



Termín realizácie podporenej činnosti:                 
- pre podprogram 4.1:       01. 01. 2020 – 31. 10. 2022 
- pre podprogram 4.2:       01. 01. 2020 – 31. 10. 2020 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 28. augusta 2020 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r.  

 
             
                                                                  PhDr. Jozef Lukáč v. r.           
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 534 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 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 1: Podpora cyklodopravy 
a cykloturizmu, Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK, 
Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej 
starostlivosti 
_________________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IX. VZN PSK č. 
78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK a v súlade so 
zverejnenou Výzvou PSK – Výzvou pre región  
 
s c h v a ľ u j e 
 
rozdelenie dotácií z rozpočtu PSK v zmysle prílohy tohto uznesenia  

s prerozdelením finančných prostriedkov presunutých z programu 4 do programu 
3 vo výške 95 000 eur podľa schváleného pozmeňovacieho návrhu poslanca 
JUDr. Bieľaka nasledovne: 
 
1. žiadateľovi mesto Hanušovce nad Topľou – Multifunkčná ľadová plocha – 
schválenie dotácie vo výške 40 000 eur 
 
2. žiadateľovi Prešovská univerzita v Prešove – Rekonštrukcia Športovej haly, II. 
etapa – navýšenie navrhovanej dotácie o 10 000 eur na novú sumu 40 000 eur 
 
3. žiadateľovi Levoča Nordic Centrum - Modernizácia areálu pre bežecké 
lyžovanie a biatlon – navýšenie navrhovanej dotácie o 5 000 eur na novú sumu 
25 000 eur 
 
4. žiadateľovi mesto Spišská Belá – Modernizácia atletickej dráhy v športovom 
areáli v Spišskej Belej – navýšenie navrhovanej dotácie o 10 000 eur na novú 
sumu 30 000 eur 
 



5. žiadateľovi mesto Bardejov – Vybudovanie športového zariadenia v Bardejove 
- Dlhá Lúka - navýšenie navrhovanej dotácie o 10 000 eur na novú sumu 30 000 
eur 
 
6. žiadateľovi obec Záborské – Športové centrum Záborské – navýšenie 
navrhovanej dotácie o 20 000 eur na novú sumu 50 000 eur.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 28. augusta 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. 535 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 2020 

 
k schváleniu predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientovaný 
projekt v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov 
 
A.  s c h v a ľ u j e 
 
A.1. predloženie žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, 
Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – II. 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 268 163,76 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.3.  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projekte uvedenom 
v bode A.1. z rozpočtu kraja. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 536 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 2020 

 
k predĺženiu platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja PSK na obdobie 2014 - 2020 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e 
 
predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK  
na obdobie 2014 – 2020 do 31. decembra 2022.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 537 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 2020 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva  PSK  č. 440/2020  zo  dňa  27. 4. 2020 
k  schváleniu   financovania  technickej   štúdie vrátane  projektovej  dokumentácie 
potrebnej pre vstup do projektu  „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“ 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
m e n í    a     d o p ĺ ň a 
 
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 440/2020 zo dňa 27. 4. 2020 k schváleniu financovania 
technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie potrebnej pre vstup do projektu  
„Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“ nasledovne: 
 
v bodoch B.2. a B.3. sa vypúšťa pôvodný text: 
 
B.2. financovanie technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie pre zvyšné úseky 
Poloniny trail s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 300 000 eur, ktorý bude 
oprávneným výdavkom v rámci pripravovaného projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry 
Poloniny trail“.  Projekt bude predkladaný v rámci pripravovanej Špeciálnej výzvy 
Integrovaného regionálneho operačného programu pre Komponent: Zvýšenie dynamiky 
rozvoja regiónu a je v súlade s výstupmi iniciatívy Catching-up Regions II. implementovanej 
na úrovni PSK v spolupráci so Svetovou bankou a Európskou komisiou. 
 
B.3. predpokladané spolufinancovanie technickej štúdie uvedenej v bode B.2. 
s predpokladanou výškou spolufinancovania vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov 
v sume 15 000 eur (typ výdavkov: kapitálové). 
 
a nahrádza sa textom v tomto znení: 
 
B.2. financovanie technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie pre zvyšné úseky 
Poloniny trail s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 600 000 eur, ktorý bude 
oprávneným výdavkom v rámci pripravovaného projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry 
Poloniny trail“.  Projekt bude predkladaný v rámci pripravovanej Špeciálnej výzvy 
Integrovaného regionálneho operačného programu pre Komponent: Zvýšenie dynamiky 
rozvoja regiónu a je v súlade s výstupmi iniciatívy Catching-up Regions II. realizovanej na 
úrovni PSK v spolupráci so Svetovou bankou a Európskou komisiou. 
 



B.3. predpokladané spolufinancovanie technickej štúdie uvedenej v bode B.2. 
s predpokladanou výškou spolufinancovania vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov 
v sume 30 000 eur (typ výdavkov: kapitálové). 
 
Ostatný text uznesenia ostáva nezmenený. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 538 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 2020 

 
k informatívnej správe o stave prímestskej autobusovej dopravy  
počas mimoriadnej situácie spôsobenej vírusom COVID-19 
______________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
informatívnu správu o stave prímestskej autobusovej dopravy  
počas mimoriadnej situácie spôsobenej vírusom COVID-19. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 539 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 2020 

 
k pripravovaným aktivitám a projektom IDS Východ do januára 2021 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
b e r i e   n a    v e d o m i e 
 
pripravované aktivity a projekty IDS Východ do januára 2021. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 540 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 2020 

 
k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK – 
- prípad hodný osobitného zreteľa 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 písm. 
e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
  
 
A.       k o n š t a t u j e, 

 
   že prevádzaný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný 

 
B.       s c h v a ľ u j e   

 
B.1      odňatie nehnuteľného majetku zo  správy Hotelovej akadémie uvedeného v bode B.2 tohto  
            uznesenia 
 
B.2      v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov  

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

 
 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja v správe Hotelovej akadémie Prešov zapísaného na LV č. 12718, k. ú. 
Prešov, a to:                    
 
pozemky:  parcela číslo C KN 213/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2 
                

 spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 ťarchy: bez zápisu 
        

do vlastníctva kupujúceho – Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 
Slovensku, Hlavná 137, 080 01  Prešov, za kúpnu cenu 1 185,- €.          

 
 
 



Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Na predmetnom pozemku je umiestnená podzemná stavba pivnice, ktorá je 
príslušenstvom objektu kotolne so súpisným číslom 7376 vo vlastníctve kupujúceho. 
Rekonštrukčné práce kotolne sú podmienené majetkovoprávnym vysporiadaním tejto 
parcely. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 541 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 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, v súlade s § 8 ods. 7 písm. 
e) a § 16 písm. r) 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, uznesenie k zmene nájmu majetku vo vlastníctve PSK v správe Úradu 
PSK, ktorým sa mení uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 329/2019 zo dňa 21. 10. 2019 k nájmu 
nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:   
 
vypúšťa sa pôvodný text v znení: 
 
Nájomca bude uhrádzať všetky náklady a plniť všetky povinnosti v súvislosti s predmetom 
nájmu (najmä: obnova, ochrana a komplexná rekonštrukcia predmetu nájmu, bežná údržba a 
prevádzka objektu, poistenie nehnuteľnosti, úhrada dane z nehnuteľností, náklady spojené so 
zriadením a prevádzkovaním múzea paličkovej čipky). 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Zámer nájomcu zabezpečiť rekonštrukciu a obnovu objektu národnej kultúrnej pamiatky v 
súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. s následným využitím na verejnoprospešné účely – podporu 
voľnočasových aktivít verejnosti a propagáciu hmotného a nehmotného dedičstva regiónu 
(v priestoroch zriadi múzeum paličkovej čipky).    
 
a nahrádza sa textom v tomto znení:  
 
Nájomca bude uhrádzať všetky náklady a plniť všetky povinnosti v súvislosti s predmetom 
nájmu (najmä: rekonštrukcia predmetu nájmu, bežná údržba a prevádzka objektu, poistenie 
nehnuteľnosti, úhrada dane z nehnuteľností, náklady spojené so zriadením a prevádzkovaním 
múzea paličkovej čipky). 
 
 
 



Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Zámer nájomcu zabezpečiť rekonštrukciu objektu národnej kultúrnej pamiatky v súlade 
so zákonom NR SR č. 49/2002 Z. z. s následným využitím na verejnoprospešné účely – podporu 
voľnočasových aktivít verejnosti a propagáciu hmotného a nehmotného dedičstva regiónu 
(v priestoroch zriadi múzeum paličkovej čipky).   
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 542 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 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) a § 16 písm. r) 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, uznesenie k zmene nájmu majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja v správe Úradu PSK, ktorým sa mení uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 
314/2016 zo dňa 23. 2. 2016 k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného 
zreteľa nasledovne:   
 
 
vypúšťa sa pôvodný text v znení: 
 
nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v administratívnej budove na Námestí mieru 2 v Prešove 
zapísanej na LV č. 13515 v katastrálnom území Prešov, súpisné číslo 5043, na pozemku registra 
C KN, parcela č. 852/1, a to: 

- nebytové priestory – kancelária č. miestnosti 4.39 o výmere 20,53 m2  
- percentuálny podiel na spoločných priestoroch (0,28 %):        9,95 m2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a nahrádza sa textom v tomto znení:  
 
nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v administratívnej budove na Námestí mieru 2 v Prešove 
zapísanej na LV č. 13515 v katastrálnom území Prešov, súpisné číslo 5043, na pozemku registra 
C KN, parcela č. 852/1, a to: 

- nebytové priestory – kancelária č. miestnosti 3.42 o výmere  16,84 m2   
- percentuálny podiel na spoločných priestoroch (0,23 %):         8,17 m2 

prenajaté priestory celkom:         25,01 m2  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 543 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 2020 

 
k majetkovému prevodu 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 - Mesto Stropkov, 
Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov, IČO: 00331007, zapísaného v k. ú. Stropkov, a to: 

 
novovytvorené parcely registra C KN: 
- parcelné číslo 2704/7, ostatná plocha o výmere 20 m2,  
- parcelné číslo 2702/9, ostatná plocha o výmere 18 m2, 
 
odčlenené od pôvodnej parcely registra EKN č. 2827/172, orná pôda o výmere 49 283 m2, zapísanej na 
LV č. 3487 v k. ú. Stropkov geometrickým plánom č. 67-2/2019 zo dňa 05.09.2019 vyhotoveným Ing. 
Jurajom Jechom - GEOPROJEKT, Prešov, úradne overenom Okresným úradom Stropkov, 
katastrálnym odborom dňa 11.09.2019 pod číslom G1-185/2019. 

 
ťarchy:  
Vecné bremeno zo zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších 
predpisov na parcely EKN 2827/172 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, 
kanalizačných prípojok vrátane 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.9/2016 overený pod č. G 1-33/2016 podľa Z 825/2016 - 377/18, Z 457/2019. 
 
Vecné bremeno zo zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších 
predpisov na parcely EKN 1707,1711, 2558/229, 2782/170, 2788/170, 2791/170, 2792/171, 2827/172 v prospech 
oprávneného Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice 
spočíva v práve prevádzkovateľa verejného vodovodu v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky v 
súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv a 
údržby verejného vodovodu a jeho pásma ochrany, vodovodných prípojok vrátane 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 verejného vodovodu 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. 61/2012 overený pod č. G 1-
115/2012 podľa Z 104/2019. 

 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba 
ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za 
celkovú kúpnu cenu 2,00 € (pri cene 1,00 € za pozemok). 
 
   

 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
V Prešove dňa 28. augusta 2020 
 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r.  

 
             
                                                                  PhDr. Jozef Lukáč v. r.           
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 544 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 2020 

 
k majetkovému prevodu 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 - SR – Slovenský 
pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345, zapísaného v k. 
ú. Stropkov, a to: 

 
novovytvorené parcely registra C KN: 
- parcelné číslo 2701/7, ostatná plocha o výmere 80 m2, 
- parcelné číslo 2703/3, ostatná plocha o výmere 282 m2, 
- parcelné číslo 2704/6, ostatná plocha o výmere 212 m2, 
 
odčlenené od pôvodnej parcely registra E KN č. 3026, ostatná plocha o výmere 82 434 m2, zapísanej na 
LV č. 3282 v k. ú. Stropkov geometrickým plánom č. 67-2/2019 zo dňa 05.09.2019 vyhotoveným Ing. 
Jurajom Jechom - GEOPROJEKT, Prešov, úradne overenom Okresným úradom Stropkov, katastrálnym 
odborom dňa 11.09.2019 pod číslom G1-185/2019. 

 
ťarchy:  
Vecné bremeno zo zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších 
predpisov na parcely EKN 3026 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, kanalizačných prípojok 
vrátane 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.9/2016 overený pod č. G 1-33/2016 podľa Z 825/2016 - 355/18, Z 457/2019. 
 
Vklad vecného bremena spočívajúceho v práve oprávneného z vecného bremena uložiť na pozemku povinného z 
vecného bremena inžinierske siete a v práve vstupu, prechodu prejazdu oprávneného z vecného bremena cez 
pozemok povinného z vecného bremena za účelom vykonávania opráv a údržby, tak ako je uvedené v GP: 
č.50/2018 zo dňa 07.03.2018, vyhotovenom GEOTEAM M.Z. s.r.o., Hutnícka 2, 040 01 Košice, overeného pod 
číslom G1-58/2018 zo dňa 26.03.2018 na parcelu EKN 3026 ostatná plocha o výmere 82434 m2 v prospech 



Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice podľa V 
417/2019. 
 
Vecné bremeno zo zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších 
predpisov na parcely EKN 2558/208, 3022, 3024, 3025, 3026, 3087, 3088, 3098 , 3023 v prospech oprávneného 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice spočíva v práve 
prevádzkovateľa verejného vodovodu v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s 
projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv a údržby 
verejného vodovodu a jeho pásma ochrany, vodovodných prípojok vrátane 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 verejného vodovodu 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. 61/2012 overený pod č. G 1-115/2012 
podľa Z 104/2019. 

 
Vecné bremeno zo zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších 
predpisov na parcelu EKN 3026 v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., IČO:36570460, 
Komenského 50, 042 48 Košice spočíva v práve prevádzkovateľa verejného vodovodu v nevyhnutnej miere 
vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, 
prevádzkovaním alebo na účely opráv a údržby verejného vodovodu a jeho pásma ochrany, vodovodných prípojok 
vrátane 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 
verejného vodovodu 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.50/2018 overený pod č. G 1- 58/2018 podľa Z 828/2018. 

 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba 
ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za 
celkovú kúpnu cenu 2 801,12 € (pri cene 4,88 €/m2). 
 
 
 

V Prešove dňa 28. augusta 2020 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r.  

 
             
                                                                  PhDr. Jozef Lukáč v. r.           
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 545 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 2020 

 
k majetkovému prevodu 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 – Mesto Vysoké Tatry, 
Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 00326585, zapísaného na LV č. 1, k. ú. 
Tatranská Lomnica, a to: 
- parcela registra C KN, číslo 122/3, ostatná plocha o výmere 336 m2, 
- parcela registra C KN, číslo 387/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 292 m2, 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: Zriaďuje sa zákonné vecné bremeno podľa zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v prospech Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 
91 Košice, IČO: 36 599 361, spočívajúce v práve vstupu na pozemky a na umiestnenie elektro-
energetického zariadenia v rozsahu podľa GP č. 784/2017 podľa Z-880/2019 (C KN p. č. 122/3) 
- číslo zmeny - 308/19. 

 
Celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 628 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 24 862,52 € (pri cene 39,59 €/m2). 
 
 
V Prešove dňa 28. augusta 2020 
 

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

 

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



                      Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 546 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 2020 

 
k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou 
a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže 
________________________________________________________________ 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 písm. a), 
b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK platnom znení  
 
A. r u š í 
 
 uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 418/2020 zo dňa 10. 2. 2020 a uznesenie Zastupiteľstva PSK 
 č. 458/2020 zo dňa 27. 4. 2020 k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 418/2020 
 zo dňa 10. 2. 2020   
  
B. k o n š t a t u j e,  
 
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  C.2  tohto uznesenia je prebytočný 
 
C.        s c h v a ľ u j e   
 
C.1      odňatie nehnuteľného majetku zo správy Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove uvedeného 

v bode C.2 tohto uznesenia 
 
C.2 prevod spoluvlastníckeho podielu nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja 

zapísaného na LV č. 6379, k. ú. Prešov, a to: 
 
 pozemok registra C KN: 

- parcelné číslo 3220/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 507 m2 
 
 stavba: 

- druh stavby - iná budova, súpisné číslo 7034, na pozemku registra C KN parcelné číslo 
3220/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 507 m2  
 

spoluvlastnícky podiel: 3/24 
ťarchy: bez zápisu 
 

 spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho za minimálnu 
kúpnu cenu 163.733,00 €, ktorého návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej 
verejnej súťaži bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.  

 



  C.3     Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. Obchodného 
zákonníka v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
(O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný 
majetok PSK. 
 
1. Predmet  zmluvy: 

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

2. Účastník zmluvného vzťahu - kupujúci:  
Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov  
navrhovateľ, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného 
celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne 
prevyšuje sumu 100.000,00 € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 

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

 
4.  Mimoriadne riziká: 
 Navrhovateľ berie na vedomie, že vyhlasovateľ pristúpi k uzavretiu kúpnej zmluvy až po 

nevykonaní zákonného predkupného práva podielových spoluvlastníkov predávaných 
nehnuteľností. 

 
5. Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým 

posudkom č. 25/2020 zo dňa 11. 03. 2020 vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Vaľom,  
Prešov, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 218.310,68 €, z toho stavba 210.436,97 
€, pozemok 7873,71 €, pri jednotkovej cene pozemkov 124,24 €/m². 
 

6.  Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 
a) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa 
b) lehota splatnosti do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry vyhlasovateľom 
c) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v lehote podľa písm. b) vrátane úhrady 

ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, (nákladov za vypracovanie 
znaleckého posudku, geometrického plánu, správneho poplatku za podanie návrhu na 
vklad do katastra nehnuteľností) 

d) súhlas s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po 
zaplatení celej kúpnej ceny podľa písm. a) a ostatných nákladov podľa písm. c)  

e) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia celej kúpnej ceny 
podľa písm. a) a b) alebo ostatných nákladov podľa písm. c).  

 
7.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

a)  Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského samosprávneho 
kraja v lehote do __ . __ . 20__  do  13:00  hod. v zalepenej obálke s výrazným 
označením:  
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„Obchodná verejná súťaž – Knižnica P. O. Hviezdoslava budova a pozemok, k. ú. 
Prešov – neotvárať!“  

    „identifikácia navrhovateľa, obchodné meno, sídlo, IČO,  pri fyzickej osobe – meno, 
priezvisko, adresa“  
 
na adresu: Prešovský samosprávny kraj 

  Odbor majetku a investícií  
   Námestie mieru 2 
   080 01 Prešov 
 

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

b)   Návrh musí obsahovať: 
– návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme podpísaný oprávnenou osobou 

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

– presnú identifikáciu navrhovateľa s písomným vyhlásením navrhovateľa, že 
uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:   
� kupujúci  – fyzická osoba   

titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu, v prípade manželov 
identifikačné údaje obidvoch, alebo                                          

� kupujúci  – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)   
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, alebo                                        

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

– súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže 
– zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou  
– doklad navrhovateľa, ktorý podá návrh do obchodnej verejnej súťaže o zložení 

finančnej zábezpeky minimálne vo výške 50 % z ponúknutej ceny za nehnuteľný 
majetok, ktorú zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 
0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú oprávnenou osobou 
navrhovateľa v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  
www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o. v. s.) 

– údaje o oprávnenej kontaktnej osobe, telefón, mobil, e-mail. 
 

c) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým      
navrhovateľom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  

 
d)  Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už 

uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia 
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky 
súťaže. 

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

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

 
f)  Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 
  odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 
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g) Navrhovateľ predložením návrhu v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením 
 a sprístupnením jeho osobných údajov na účel prevodu vlastníctva. 

 
8.  Obhliadka majetku:  
a) Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním 

návrhu po telefonickom dohovore s  Mgr. Ivetou Hurnou,  riaditeľkou  Knižnice  P. O. 
Hviezdoslava v Prešove (tel.: +421 915 539 967; e-mail: riaditel@kniznicapoh-
po.vucpo.sk).      
      

b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 28. augusta 2020 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r.  

 
             
                                                                  PhDr. Jozef Lukáč v. r.           
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 547 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 2020 

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

 
A. r u š í 
 
 uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 254/2015 zo dňa 27. 10. 2015 a uznesenie Zastupiteľstva PSK 
 č. 544/2017 zo dňa 19. 6. 2017 k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 254/2015 
 zo dňa 27. 10. 2015   
  
 B. k o n š t a t u j e,  
 
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  C.2  tohto uznesenia je prebytočný 
 
C. s c h v a ľ u j e   
 
C.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Spojenej školy, SNP 16, Sabinov, uvedeného v bode 

C. 2 tohto uznesenia 
 
C.2 prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja zapísaného na LV č. 1348, 

k. ú Drienica, a to: 
 
 stavby: lyžiarske výchovno-výcvikové stredisko, súpisné číslo 667, na pozemku 

 registra C KN parcelné číslo 1638, zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2,  
  lyžiarske výchovno-výcvikové stredisko, súpisné číslo 668 na pozemku registra C KN 

 parcelné číslo 1639, zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2,  
  s príslušenstvom: vodovodná prípojka, vodojem, kanalizačná prípojka, žumpa, NN 

 prípojka, spevnené plochy, vonkajšie schody vstupné, vonkajšie schody bočné a 
 vonkajšie osvetlenie, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 
 
 



 spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého návrh 
na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou 
vyhodnotený ako najvhodnejší.  
 

  C.3     Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. Obchodného 
zákonníka v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
(O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný 
majetok PSK. 
 
1. Predmet  zmluvy: 

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

2. Účastník zmluvného vzťahu - kupujúci:  
  Podľa  § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z.  o majetku  vyšších  územných  celkov  v  znení 

neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  

  navrhovateľ, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného 
celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne 
prevyšuje sumu 100.000,00 € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

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

sektora,  musí byť splnená najneskôr ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy.  
 
4. Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým 

posudkom č. 51/2020 zo dňa 30. 05. 2020 vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Vaľom,  
Prešov, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 97 841,58 €. 

 
5.  Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške                 
stanovenej znaleckým posudkom:  
-  v prvom vyhlásení O. V. S.  vo výške 100 % z ceny znaleckého posudku 
-  v druhom vyhlásení O. V. S. minimálne vo výške 75 % z ceny znaleckého posudku 

 -  v treťom vyhlásení O. V. S.  minimálne vo výške 50 % z ceny znaleckého posudku 
 

b) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa 
 

c) lehota splatnosti do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry vyhlasovateľom 
    

d) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v lehote podľa písm. c) vrátane úhrady 
ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, (nákladov za vypracovanie 
znaleckého posudku, geometrického plánu, správneho poplatku za podanie návrhu na 
vklad do katastra nehnuteľností) 

 
e) súhlas s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po 

zaplatení celej kúpnej ceny podľa písm. b) a ostatných nákladov podľa písm. d)   
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f) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia celej kúpnej ceny 

podľa písm. b) alebo c) ostatných nákladov podľa písm. d).  
  

6.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
a)  Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského samosprávneho 

kraja v lehote do __ . __ . 20__  do  13:00  hod. v zalepenej obálke s výrazným 
označením:  

  
 „Obchodná verejná súťaž – Chata Drienica, k. ú. Drienica – neotvárať!“  
    „identifikácia navrhovateľa, obchodné meno, sídlo, IČO,  pri fyzickej osobe – meno, 

priezvisko, adresa“  
 
na adresu: Prešovský samosprávny kraj 

  Odbor majetku a investícií  
   Námestie mieru 2 
   080 01 Prešov 

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

b)   Návrh musí obsahovať: 
– návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme podpísaný oprávnenou osobou 

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

– presnú identifikáciu navrhovateľa s písomným vyhlásením navrhovateľa, že 
uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:   
� kupujúci  – fyzická osoba   

titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu, v prípade manželov 
identifikačné údaje obidvoch, alebo                                          

� kupujúci  – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)   
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, alebo                                        

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

– súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže 
– zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou  
– doklad navrhovateľa, ktorý podá návrh do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení 

finančnej zábezpeky minimálne vo výške 50 % z ponúknutej ceny za nehnuteľný 
majetok, ktorú zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 
0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú oprávnenou osobou 
navrhovateľa v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  
www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o. v. s.) 

– údaje o oprávnenej kontaktnej osobe, telefón, mobil, e-mail. 
 

c)  Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým  
      navrhovateľom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  
 
d)  Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už 

uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia 
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky 
súťaže. 
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e)  V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého 
obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Navrhovatelia nemajú nárok na 
náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.  

 
f)  Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 
 odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 
 
g) Navrhovateľ predložením návrhu v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením 
 a sprístupnením jeho osobných údajov na účel prevodu vlastníctva. 
 

7.  Obhliadka majetku:  
a) Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním 

návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Miloš Ondrejkovič, riaditeľ Spojenej školy, 
Sabinov, tel.: 051 4880 103, email: milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk. 
        

 b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 28. augusta 2020 
 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r.  

 
             
                                                                  PhDr. Jozef Lukáč v. r.           
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 548 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 2020 

 
k návrhu  na  dofinancovanie  nadlimitných výdavkov v rámci 
implementovaného projektu “Zvýšenie počtu žiakov Hotelovej  
akadémie 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 Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní“ – 
stavebné práce a materiál,  stavebný  dozor  v celkovom objeme  126 902,69  eur  
s DPH. 
 
 
 

V Prešove dňa 28. augusta 2020  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r.  

 
             
                                                                  PhDr. Jozef Lukáč v. r.          

 
 

 
                       



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 549 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 2020 

 
k   návrhu   na   dofinancovanie   nadlimitných  výdavkov  v  rámci 
implementovaného projektu “Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy 
Ľ. Podjavorinskej 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 Ľ. Podjavorinskej na praktickom 
vyučovaní“ – stavebné práce a materiál v celkovom objeme 14 365,60 eur 
s DPH. 
 
 
 
 
V Prešove dňa 28. augusta 2020 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r.  

 
             
                                                                  PhDr. Jozef Lukáč v. r.           

 
 

 



                      Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 550 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 2020 

 
k    návrhu     na     dofinancovanie    nadlimitných   výdavkov   v   rámci 
implementovaného projektu “Zvýšenie počtu žiakov SOŠ, Jarmočná 108 
v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní“ 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e 
 
dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu 
„Zvýšenie počtu žiakov SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom 
vyučovaní“ – stavebné práce v celkovom objeme 30 176,40 eur s DPH. 
 
 

 
V Prešove dňa 28. augusta 2020 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r.  

 
             
                                                                  PhDr. Jozef Lukáč v. r.           

 
 

 



                      Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 551 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 2020 

 
k    návrhu    na   dofinancovanie   nadlimitných  výdavkov  v   rámci 
implementovaného projektu “Zvýšenie počtu žiakov SOŠ drevárskej 
vo Vranove nad Topľou 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 drevárskej vo Vranove nad Topľou na 
praktickom vyu čovaní“ – vnútorné vybavenie v celkovom objeme 5 251,11 eur 
s DPH. 
 
 

 

V Prešove dňa 28. augusta 2020 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r.  

 
             
                                                                  PhDr. Jozef Lukáč v. r.           

 
 

 



                      Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 552 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 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“ – výkon stavebného 
dozoru v celkovom objeme  2 564,00 eur s DPH. 
 
 

V Prešove dňa 28. augusta 2020 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r.  

 
             
                                                                  PhDr. Jozef Lukáč v. r.           

 
 

 
                      
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 553 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 2020 

 
k Smernici o podmienkach výberového konania a o postupe pri realizácii 
výberového    konania    na   funkciu   štatutárneho   orgánu   organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s prihliadnutím na § 11 ods. 2 písm. h) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov  
 
s c h v a ľ u j e     s účinnosťou od 1. septembra 2020 

Smernicu o podmienkach výberového konania a o postupe pri realizácii výberového konania 
na funkciu štatutárneho orgánu organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 
samosprávneho kraja v znení tak, ako je uvedené v prílohe tohto uznesenia, 

 
so zapracovaním schváleného doplňovacieho návrhu poslanca JUDr. Bieľaka: 
v čl. 2. v bode 6. za 2. vetou doplniť text v znení: Väčšinu členov komisie tvoria poslanci 
Zastupiteľstva PSK. 
 

 
 
V Prešove dňa 24. augusta 2020  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r.  

 
             
                                                                  PhDr. Jozef Lukáč v. r.          

 
 



Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 553/2020 zo dňa 24. 8. 2020 
 

 

 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Smernica 

o podmienkach výberového konania a o postupe pri realizácii výberového 
konania na funkciu štatutárneho orgánu organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Spracovala:  JUDr. Mária Lukačíková  
 Kancelária riaditeľa, právne oddelenie  
 
Účinnosť od:  1. septembra 2020 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základná právna úprava 
 

1. Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov. 

2. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

3. Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.  

4. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.  

5. Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších 
predpisov.  

6. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

 



Článok 1 
Základné ustanovenia 

 
1. Táto smernica upravuje:  

a) postup pri realizácii výberového konania na funkciu štatutárneho orgánu organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, 

b) predpoklady a požiadavky, ktoré musí uchádzač o funkciu štatutárneho orgánu organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (ďalej iba „uchádzač“)  
spĺňať v čase podávania žiadosti o zaradenie do výberového konania,  

c) ďalšie podmienky výkonu funkcie štatutárneho orgánu organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (ďalej aj ako „funkcia štatutára“ a „štatutár 
organizácií“).  

 
2. Účelom prijatia smernice je:  

a) ustanoviť všeobecné platné princípy pre výber uchádzačov na výkon funkcie štatutára, 
b) overiť schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na 

povahu povinností, ktoré má zamestnanec vykonávať na mieste vedúceho zamestnanca, 
c) zavedenie funkčného obdobia štatutárov organizácií. 
 

3. Smernica sa vzťahuje na obsadzovanie funkcií štatutárov všetkých organizácií  
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja okrem riaditeľov škôl 
a školských zariadení, ktorých obsadzovanie sa riadi osobitným predpisom.2) 
 

4. Kompetencie orgánov samosprávneho kraja na úseku vymenovania štatutárov organizácii definuje 
osobitná právna úprava.1) 

 
 

Článok 2 
Postup pred realizáciou výberového konania, výberová komisia  

 
1. Oznámenie o výberovom konaní na štatutára organizácie musí obsahovať najmä:  

a) názov organizácie, v ktorej sa funkcia štatutára obsadzuje; sídlo organizácie, 
b) termín a miesto uzávierky žiadostí o zaradenie uchádzača  do výberového konania, 
c) základné predpoklady a ostatné požiadavky na uchádzačov o funkciu štatutára,  
d) podmienky zaradenia do výberového konania,  
e) informáciu o tom, že obsadzovaná pozícia je obmedzená päťročným funkčným obdobím, 
f) povinnosť zadefinovanú v Článku 3 bod 3. druhá veta, 
g) ďalšie  náležitosti uvedené v tejto smernici (napr. Článok 3 bod 5.), 
h) informáciu o možnosti oboznámiť sa so znením tejto smernice s uvedením miesta jej 

zverejnenia. 
 

2. Oznámenie o výberovom konaní môže obsahovať aj ďalšie náležitosti podľa návrhu 
spracovateľov. Návrh spracovateľa zohľadní oblasť pôsobnosti, poprípade veľkosť organizácie, 
v ktorej  má byť funkcia štatutára obsadená. To platí aj pre spresnenie základných predpokladov 
alebo ostatných požiadaviek na uchádzačov, ak je to uvedené v Článku 3.  

 
3. Spracovateľom  oznámenia o vyhlásení výberového konania je vecne príslušný odbor t. j. odbor, 

do riadiacej pôsobnosti ktorého organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 
samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“) patrí spoločne s oddelením práce a miezd v spolupráci 
s výberovou  komisiou podľa bodu 5. tohto článku (ďalej len „spracovateľ oznámenia“). 

 
4. Oznámenie o výberovom konaní schvaľuje predseda Prešovského samosprávneho kraja (ďalej 

len „predseda PSK“ ). Po schválení oznámenia o výberovom konaní, vecne príslušný odbor 



zabezpečí jeho bezodkladné zverejnenie na webovom sídle PSK a na webovom sídle dotknutej 
organizácie.  

 
5. Členov výberovej komisie  písomne vymenuje predseda PSK v tomto zložení:  
a) poslanec/poslanci Zastupiteľstva PSK,  
b) člen/členovia komisie zriadenej Zastupiteľstvom PSK, ktorá plní úlohy na úseku samosprávy 

do vecnej pôsobnosti, ktorého obsadzované miesto patrí,  
c) zamestnanec/zamestnanci  PSK, 
d) zamestnanec/zamestnanci organizácie, v ktorej sa dané miesto obsadzuje určený zástupcom 

zamestnancov podľa § 11a) Zákonníka práce.    
 

6. Počet členov výberovej komisie sa určí ako nepárny. Výberová komisia musí mať najmenej päť 
členov. Väčšinu členov komisie tvoria poslanci Zastupiteľstva PSK. Z každého zasadnutia 
výberovej komisie sa vyhotovuje písomná zápisnica.  

 
7. Právo predsedu PSK vymenovať nového člena výberovej komisie v prípade, že dôjde ku 

skončeniu členstva menovaného člena a právo predsedu PSK odvolať člena výberovej komisie 
ostáva nedotknuté do doby skončenia výberového konania.  
 

8. Členovia výberovej komisie: 
a) sú viazaní mlčanlivosťou vo vzťahu k uchádzačom a k hodnoteniu uchádzačov členmi komisie; 

v čase prvého zasadnutia výberovej komisie, pred začatím rokovania, sú povinní podpísať 
čestné prehlásenie o mlčanlivosti;  

b) nesmú byť voči uchádzačom zaujatí a nesmú byť s nimi v príbuzenskom vzťahu  („konflikt“);  
bezodkladne po zistení konfliktu je dotknutý člen výberovej komisie povinný, pod hrozbou 
zmarenia výberového konania, konflikt písomne oznámiť predsedovi výberovej komisie a 
predsedovi PSK; momentom zistenia konfliktu sa člen výberovej komisie  nesmie zúčastniť  na 
žiadnom úkone vzťahujúcom sa k výberovému konaniu, jeho členstvo sa pozastavuje a skončí 
doručením oznámenia predsedovi PSK;  

c) sa môžu svojej funkcie písomne vzdať. 
 

9. Predsedom PSK menovaná výberová komisia si zo svojich členov určí predsedu výberovej 
komisie.  
 

10. Predseda výberovej komisie:  
a) určí zapisovateľa výberovej komisie,  
b) zvoláva zasadnutie výberovej komisie, 
c) zodpovedá za dodržanie postupu pri oznámení konfliktu podľa bodu 8.b).  
  

11. Kontaktnou osobou medzi predsedom PSK a členmi výberovej komisie je vedúci vecne 
príslušného odboru, ktorý zodpovedá aj za včasnú administráciu všetkých písomností 
k výberovému konaniu. 

 
 

Článok 3 
Základné predpoklady a ostatné požiadavky  

 
1. Základné predpoklady uchádzačov:  
a) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,  
b) kvalifikačné predpoklady – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa; spracovateľ je oprávnený 

v oznámení o vyhlásení výberového konania spresniť požadované kvalifikačné predpoklady 
uchádzača doplnením požadovaného odboru vzdelania a zadefinovať požadované osobitné 
kvalifikačné predpoklady,  

c) bezúhonnosť, 



d) zdravotná spôsobilosť, ak to vyžaduje osobitný predpis; 
 

2. Ostatné požiadavky:  
a) odborná prax minimálne 5 rokov,  
b) osobnostné predpoklady, 
c) odbornosť,  
d) manažérske zručnosti,  
e) znalosť štátneho jazyka,  
f) znalosť cudzieho jazyka, ak bude zadefinovaná postupom podľa Článku 2 bod 2. v spojení 

s bodom 4., 
g) aktívna práca s počítačom a inými bežne používanými komunikačnými technológiami.  

 
3. Uchádzač je povinný preukázať splnenie základných predpokladov a ostatných požiadaviek  

(ďalej len „predpoklady“) v čase podávania žiadosti o účasť vo výberovom konaní. 
Predpoklady musí spĺňať po celý čas výkonu funkcie štatutára.  
 

4. Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu sa preukazuje čestným vyhlásením 
uchádzača.  
 

5. Kvalifika čné predpoklady preukáže uchádzač predložením úradne overenej kópie 
vysokoškolského diplomu. Ak nie je možné posúdiť kvalifikačné predpoklady len na základe 
vysokoškolského diplomu, uchádzač je povinný predložiť aj informáciu o obsahu záverečnej 
skúšky. Osobitné kvalifikačné predpoklady preukáže spôsobom uvedeným v oznámení 
o výberovom konaní. 
 

6. Bezúhonnosť sa preukazuje čestným vyhlásením uchádzača, že nebol právoplatne odsúdený za 
úmyselný trestný čin. Uchádzač, ktorý bude menovaný do funkcie štatutára, je povinný pred 
uzavretím pracovného pomeru spĺňať podmienku bezúhonnosti v súlade so zákonom3).  
 

7. Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje potvrdením praktického lekára nie starším ako týždeň.  
 

8. Odborná prax je súhrn znalostí a skúseností získaných pri vykonávaní pracovných činností, 
ktoré  majú  rovnaký  alebo  obdobný  charakter  v oblasti pôsobnosti,  v ktorej má byť funkcia  
štatutára obsadená. Odborná prax sa preukazuje potvrdením zamestnávateľa vydaným pri 
skončení pracovného pomeru alebo iného obdobného pomeru (napr. štátnozamestnaneckého 
pomeru). Alternatívne je možné dĺžku odbornej praxe preukázať pracovnou zmluvou v spojení 
s dokladom o skončení pracovného pomeru alebo iného obdobného pomeru.  
 

9. Osobnostné predpoklady, odbornosť a manažérske zručnosti  budú vyhodnotené na základe 
výsledkov osobnostných dotazníkov, ktoré budú súčasťou výberových konaní. Osobnostné 
dotazníky pripraví spracovateľ najneskôr v čase oznámenia o výberovom konaní.  
 

10. Znalosť štátneho jazyka preukazuje uchádzač predložením úradne overenej kópie 
vysvedčenia o maturitnej skúške, ak nie je táto informácia súčasťou dokladov podľa bodu 5. 
 

11. Znalosť cudzieho jazyka preukazuje uchádzač predložením úradne overenej kópie 
relevantného  dokladu o získanom vzdelaní (napr. vysvedčenie o štátnej skúške), ak nie je táto 
informácia súčasťou dokladov podľa bodu 5. 
 

 

 

 
 
 



Článok 4 
Uzávierka žiadostí a rozsah požadovaných dokumentov 

 
1. Termín uzávierky žiadostí o účasť vo výberom konaní sa považuje za dodržaný, ak bude žiadosť 

vrátane požadovaných dokumentov doručená v stanovený deň do 15. hod. do podateľne Úradu 
Prešovského samosprávneho kraja v uzavretej obálke s upozornením „Neotvárať – výberové 
konanie na funkciu štatutára organizácie ....... (uviesť názov organizácie)„  uvedeným na obálke,  
alebo ak bude v stanovený deň podaná na poštovú prepravu, čo bude preukázané otlačkom 
poštovej pečiatky alebo doručením do elektronickej schránky Úradu PSK5) do 24:00 hod. 
stanoveného dňa; elektronické doručenie o 0:00 hod. sa považuje za oneskorené.  
 

2. Požadované dokumenty sú dokumenty popísané v Článku 3 v rozsahu tak, ako bude vymedzený 
v oznámení o výberovom konaní.  

 
3. Okrem dokumentov podľa bodu 2. tohto článku je uchádzač povinný doručiť motivačný list, 

štruktúrovaný profesijný životopis a projekt podľa zadania zverejneného v oznámení 
o výberovom konaní.  

 
4. Projekt je potrebné predložiť v písomnej forme v rozsahu 4 – 6 strán. Odporúčaný rozsah 30 – 

34 riadkov na stranu, riadkovanie - 1,5, veľkosť písma 12, medziznakové medzery – normálne.  
 

5. Navrhovaná štruktúra projektu :  
a) úvod,  
b) zameranie projektu,  
c) analýza súčasného stavu – silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia,  
d) východiská projektu na základe analýzy a strategických dokumentov Prešovského 

samosprávneho kraja resp. iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,  
e) ciele projektu,  
f) akčný plán realizácie projektu s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov 

financovania a pod., 
g) spôsob hodnotenia plnenia projektu ako celku a po jednotlivých etapách resp. častiach,  
h) očakávaný prínos po realizácii projektu,  
i) záver. 

 

Článok 5 
Podmienky zaradenia do výberového konania 

 
1. Uchádzač bude zaradený do výberového konania za predpokladu, že splní tieto podmienky:  

a) preukáže splnenie predpokladov a požiadaviek uvedených v oznámení o výberovom 
konaní,  

b) predloží požadované dokumenty a  
c) splní riadne a včas aj ostatné podmienky uvedené v oznámení o výberovom konaní. 

 
2. Po uplynutí termínu uzávierky žiadostí budú doručené žiadosti bezodkladne, najneskôr do 

dvoch pracovných dní, odstúpené z podateľne Úradu PSK na vecne príslušný odbor.  
 

3. V  čase po odstúpení doručených  žiadostí  zodpovedá za  plnenie úloh, ktoré neprislúchajú 
výberovej komisii a sú spojené s výberovým konaním, vedúci vecne príslušného odboru.  
 

4. Členovia výberovej komisie budú do dvoch pracovných dní písomne informovaní o počte 
doručených žiadostí a vyzvaní na určenie termínu otvárania obálok s doručenými žiadosťami.  
 
 
 



Pri stanovení termínu je výberová komisia povinná zohľadniť lehoty uvedené v smernici 
a postupovať tak, aby nedošlo k ich ohrozeniu.  
 

5. Výberová komisia posúdi kompletnosť a úplnosť doručených žiadostí a prijme záver o zaradení 
uchádzača do výberového konania alebo o nezaradení uchádzača do výberového konania.  
 

6. Uchádzač bude o zaradení do výberového konania alebo o nezaradení do výberového konania 
písomne oboznámený do 20 pracovných dní odo dňa zasadnutia výberovej komisie podľa bodu 
5. tohto článku, najneskôr však päť pracovných dní pred termínom výberového konania. 
Oznámenie o zaradení uchádzača do výberového konania bude obsahovať údaj o termíne, 
mieste a čase výberového konania a má charakter pozvánky do výberového konania. V  prípade 
nezaradenia uchádzača do výberového konania sa v oznámení uvedie dôvod nezaradenia.   

 
 

Článok 6  
Výberové konanie  

 
1. Uchádzačom, ktorí boli zaradení do výberového konania, sa zašle oznámenie podľa Článku 5 

bod 6. (pozvánka)  doporučene do vlastných rúk prostredníctvom poštového podniku s využitím 
skrátenia doby uloženia, emailom, ak o to uchádzač požiada alebo elektronicky5).   
 

2. Pred začatím výberového konania si komisia písomne dohodne spôsob hodnotenia jednotlivých 
uchádzačov. V prípade rozdielnosti názorov členov výberovej komisie sa považuje za  
rozhodujúci názor predsedu výberovej komisie.  
 

3. Uchádzači sú na výberové konanie pozývaní podľa abecedy. Predseda výberovej komisie po 
príchode uchádzača pred výberovú komisiu oboznámi uchádzača s priebehom výberového 
konania a o dohodnutom spôsobe hodnotenia. 
 

4. Výberová komisia je uznášaniaschopná, keď je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých  
členov. Komisia prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.   

 
5. Výberové konanie sa skladá z dvoch častí:  

a) Písomná časť – vypracovanie osobnostného dotazníka podľa Článku 3 bod 9.  
b) Ústna časť – individuálny pohovor pred výberovou komisiou zameraný najmä na obhajobu 

projektu; právo členov komisie klásť uchádzačom odborné otázky nad rámec osobnostného 
dotazníka súvisiace s charakterom činností štatutára nie je dotknuté. 

 
6. Na základe vyhodnotenia výsledkov výberová komisia určí poradie uchádzačov. Poradie 

uchádzačov určené komisiou nie je pri podaní návrhu predsedu PSK zastupiteľstvu záväzné.  
 

7. O priebehu procesu výberového konania a priebehu samotného výberového konania vyhotoví 
zapisovateľ zápisnicu. V zápisnici uvedenie najmä: 

a) dátum zverejnenia výberového konania, 
b) dátum a miesto konania výberového konania, 
c) funkciu, na ktorú bolo uskutočnené výberové konanie,  
d) menný zoznam prítomných členov výberovej komisie s uvedením neprítomných členov 

a dôvodom ich neprítomnosti,  
e) zápisnicu z otvárania obálok s prihláškami, ktorá tvorí povinnú prílohu k zápisnici 

z výberového konania, 
f) prezenčnú listinu zúčastnených uchádzačov, ktorá tvorí povinnú prílohu k zápisnici 

z výberového konania, 
g) spôsob hodnotenia uchádzačov, 
h) meno uchádzača, ktorého výberová komisia odporučí predsedovi na návrh na menovanie 

zastupiteľstvom,  



i) dátum a podpisy prítomných členov výberovej komisie. 
 

8. Odmietnutie podpísania zápisnice nemá na platnosť zápisnice žiaden vplyv. Dôvody 
odmietnutia uvedie člen komisie, ktorý zápisnicu odmietol podpísať, v zápisnici. Ak nebude 
súčinný, dôvody odmietnutia podpísania zaznamená zapisovateľ.  
 

9. Zapisovateľ odovzdá zápisnicu vrátane jej príloh v jednom vyhotovení vedúcemu vecne 
príslušného odboru za účelom jej zverejnenia. Osoba zodpovedná za zverejnenie zápisnice,  dbá  
na to, aby pred zverejnením zápisnice bol dodržaný postup v zmysle zákona6) a aby  zverejnené 
osobné údaje boli v súlade s princípom  minimalizácie osobných údajov.6)  

 
10. Vedúci vecne príslušného odboru v mene predsedu PSK oznámi výsledok výberového konania 

zúčastneným uchádzačom do desiatich pracovných dní odo dňa konania výberového konania 
s upozornením, že návrh výberovej komisie na menovanie štatutára má pre predsedu PSK 
odporúčajúci charakter. Na menovanie uchádzača navrhnutého výberovou komisiou sa aplikuje 
postup podľa platnej právnej úpravy1).  
 

11. V prípade, že výberová komisia na základe výberového konania nevyberie uchádzača na 
obsadzované miesto, pretože žiaden uchádzač nevyhovel ustanoveným podmienkam, predseda 
PSK vyhlási nové výberové konanie.  
 

12. Voľné miesto štatutára možno obsadiť bez výberového konania len do vymenovania po 
úspešnom vykonaní výberového konania, a to najdlhšie na šesť mesiacov. 
 

 

Článok  7 
Menovanie štatutára a jeho funkčné obdobie 

 
1. Predseda PSK podáva návrh na menovanie štatutára na zasadnutie zastupiteľstva. 

  
2. O menovaní predsedom PSK navrhnutého uchádzača na funkciu štatutára rozhoduje 

zastupiteľstvo prijatím uznesenia, ktorého súčasťou je zadefinovanie podmienky uvedenej 
v bode 3. tohto článku. 
 

3. Funkčné obdobie štatutára je päťročné.  
 

4. Výkon funkcie štatutára zaniká uplynutím funkčného obdobia.  
 

5. Do doby uplynutia funkčného obdobia je predseda PSK oprávnený podať návrh na odvolanie 
štatutára najmä z týchto dôvodov: 

a) ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,  
b) za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu3), 
c) za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k výkonu 

činností štatutára alebo za porušenie  vnútorných predpisov,  
d) ak bez vážnych dôvodov  nenapĺňa ciele stanovené v predloženom projekte  rozvoja organizácie 

alebo inom relevantnom strategickom dokumente zriaďovateľa,  
e) ak sa organizácia zrušuje, zlučuje alebo splýva s inou organizáciou.  

 
 
 
 
 
 
 



Článok 8  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Touto smernicou sa ruší „Smernica, ktorou sa upravuje postup pri vypísaní a uskutočnení 

výberového konania na miesto vedúceho zamestnanca podľa  § 5 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme“ zo dňa 30. 4. 2018 v znení dodatkov.  
 

2. Smernica o podmienkach výberového konania a  o postupe pri realizácii výberového konania 
na funkciu štatutárneho orgánu organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 
samosprávneho kraja bola schválená uznesením Zastupiteľstva PSK č. 553/2020 dňa 24. 8. 2020 
a nadobúda účinnosť dňa 1. 9. 2020.  

 
3. Výberové konania začaté a neukončené do dňa 1. 9. 2020 sa dokončia podľa doterajších 

vnútroorganizačných noriem.   
 

 
 

V Prešove 24. 8. 2020                   

 
                                                                                  

v. r. 
PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

       predseda 
       Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 554 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 2020 

 
k návrhu na prijatie návratnej finan čnej výpomoci zo štátnych finančných aktív  
poskytnutej MF SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie 
výpadku   dane  z príjmov  fyzických  osôb  v  roku  2020  v  dôsledku  pandémie  
ochorenia COVID-19 
___________________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. e) 
zákona  NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení  neskorších 
predpisov (zákon o samosprávnych krajoch) a ustanovením § 17 zákona 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 
 
prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvom 
financií SR pre Prešovský samosprávny kraj na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu 
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie 
ochorenia COVID-19 vo výške 7 762 643 eur 
 
B.   s p l n o m o c ň u j e 
 
predsedu PSK k podpisu Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci medzi Ministerstvom financií 
SR a PSK. 
 
 
V Prešove dňa 28. augusta 2020 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r.  

 
             
                                                                  PhDr. Jozef Lukáč v. r.         



                    Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 555 / 2020 
 

z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 24. augusta 2020 

 
k stanovisku  hlavného  kontrolóra PSK o dodržaní podmienok na  prijatie návratnej 
finančnej  výpomoci  zo  štátnych  finančných  aktív  poskytnutej   MF  SR  na  výkon 
samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických 
osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 
_________________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
b e r i e    n a   v e d o m i e 
 
stanovisko hlavného kontrolóra PSK o dodržaní podmienok na prijatie návratnej 
finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvom 
financií SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku 
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia 
COVID-19. 
 

 

V Prešove dňa 28. augusta 2020 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r.  

 
             
                                                                  PhDr. Jozef Lukáč v. r.           

 
 

 


