
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   
 
 
 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 23. zasadnutia 
 Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja  

zo dňa 19. októbra 2020 
 

 
Číslo:   Obsah uznesenia: 
 
 
 
556.      k správe z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK 
 
557.      k návrhu na udelenie Cien PSK 
 
558.      k návrhu VZN PSK č. ../2020 o organizácii referenda PSK 
  
559. k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva PSK 
 
560. k úprave rozpočtu č. 5/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja  
  
561. k návrhu na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísaniu  
             z účtovnej evidencie 
 
562.      k Regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej  
             pôsobnosti PSK na školský rok 2021/2022 
  
563.      k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 469/2020 zo dňa 25. 5. 2020 
 
564.      k návrhu na predfinancovanie projektu SOŠ gastronómie a služieb, Prešov –  
             - výstavba multifunkčného ihriska 
 
565.      k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 495/2020 zo dňa 22. 6. 2020 
 
566.      k schváleniu predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované 
             projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 
 
567.      k informatívnej správe o príprave Kohéznej politiky po roku 2020 
 
568.      k návrhu strategicko-plánovacích regiónov na území PSK 
  
569.      k informatívnej správe o zmenách v Inovačnom partnerskom centre 
  
570.      k Operačnému plánu zimnej služby na území PSK pre obdobie 2020/2021 
 
571.      k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 23/2018 zo dňa 5. 3. 2018 
 
 



572.     k návrhu na zmenu člena Dozornej rady spoločnosti IDS Východ, s. r. o. 
 
573.     k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
 
574.     k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa 
 
575.     k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa 
 
576.     k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou 
            a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže 
 
577.     k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou 
            a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže 
 
578.     k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou 
            a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže 
 
579.     k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou 
            a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže 
 
580.     k zmene Stanov spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s. 
 
581.     k návrhu na schválenie neupotrebiteľnosti, vyradenie a fyzickú likvidáciu nehnuteľného 
            majetku  
 
582.     k schváleniu výdavkov na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu v pôsobnosti MPSVaR SR 
            pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 556 / 2020 
 

z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 19. októbra 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 22. októbra 2020 
  
 
 

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

 

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

 
                    



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

 
U Z N E S E N I E   č. 557 / 2020 

 
z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 19. októbra 2020 
 

k návrhu na udelenie Cien PSK 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
A/ b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
     návrh na udelenie Cien PSK 
 
B/ u d e ľ u j e     Cenu PSK za rok 2020: 
 
     1) akademickému sochárovi Štefanovi Kovaľovi  
 
         za  osobitný  prínos  pri  záchrane  a  uchovávaní kultúrneho dedičstva Prešovského kraja  
         a jeho prezentácii v oblasti výtvarného umenia           

 
2) RNDr. Igorovi Kudzejovi, CSc., riaditeľovi Vihorlatskej hvezdárne v Humennom,  
 
    za celoživotné dielo zasvätené propagácii astronómie a osobný a nenahraditeľný prínos  
    pri   zriadení   astronomického  komplexu  európskeho  významu,   ktorý  nezvyčajným  
    spôsobom propaguje región doma i vo svete 
 
3) MUDr. Mariánovi Krížovi  
 
    za významný prínos v rozvoji prešovského šachu, pedagogickú, vedeckú a publikačnú  
    činnosť a propagáciu regiónu doma i v zahraničí.     

  
 
V Prešove dňa 22. októbra 2020 
 

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



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 558 / 2020 
 

z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 19. októbra 2020 

 
k návrhu VZN PSK č. ../2020 o organizácii referenda  
Prešovského samosprávneho kraja 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja  
č. 83/2020 o organizácii referenda Prešovského samosprávneho kraja. 
 
 
 
V Prešove dňa 19. októbra 2020 
  
 
 

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

 

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

 
             
                                                                  

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 559 / 2020 
 

z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 19. októbra 2020 

 
k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva PSK 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e 
 
Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva PSK  
uvedený v prílohe tohto uznesenia. 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 19. októbra 2020 
  
 
 

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

 

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

 
             
                                                                  



Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 559/2020 zo dňa 19. 10. 2020 
 
 
 

Rokovací poriadok   
komisií Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

 
 
 

Článok  I. 
Úvodné  ustanovenia 

 
1. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“) v zmysle § 20 
ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 302/2001 Z. z.“) určuje 
úlohy a spôsob rokovania komisií zriadených zastupiteľstvom.  
 
2. Zastupiteľstvo zriaďuje mandátovú, finančnú komisiu a ďalšie komisie, ak tak ustanoví 
osobitný zákon. Zastupiteľstvo v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  
zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a   
mandátová komisia sú zložené iba z poslancov zastupiteľstva a na činnosť týchto komisií sa 
tento rokovací poriadok nevzťahuje. 
 
3. Rokovací poriadok komisií zastupiteľstva (ďalej len „rokovací poriadok“) ustanovuje postup 
pre prípravu a priebeh rokovania komisií, prijímanie uznesení, vyhotovovanie uznesení 
a zápisníc z rokovania komisií, postup pri ich vyhotovovaní a hlasovanie per rollam.   
 
4. Komisie zastupiteľstva sú zriadené ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné 
orgány zastupiteľstva. 
 
5. Stále komisie sa zriaďujú spravidla na celé funkčné obdobie zastupiteľstva, dočasné komisie 
sa môžu zriadiť na dobu splnenia konkrétnej úlohy určenej zastupiteľstvom.  
 
6. Členstvo v komisii vzniká na základe voľby zastupiteľstvom. Funkčné obdobie členov 
komisie je totožné s funkčným obdobím zastupiteľstva.  
 
7. Členstvo v komisii zaniká:  
a) uplynutím funkčného obdobia zastupiteľstva,  
b) odvolaním zastupiteľstvom,  
c) vzdaním sa členstva v komisii,  
d) smrťou,  
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,   
f) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný 
čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený. 
 
8. Vzdanie sa členstva musí urobiť člen komisie písomne a oznámenie o vzdaní sa členstva 
doručiť do podateľne Úradu PSK. Účinky vzdania sa členstva nastávajú dňom doručenia 
oznámenia  alebo dňom uvedeným v oznámení.   



 
9. Rokovací poriadok nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonom 
302/2001 Z. z. a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, inak je v tej časti, v ktorej 
im odporuje, neplatný.  
 
10. Komisie sa riadia pri svojej činnosti zásadou efektívnosti, účelnosti, vecnej príslušnosti a v 
kontrolnej činnosti aj zásadou adresnosti kontroly.  
 
11. V zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 302/2001 Z. z. si zastupiteľstvo pred prijatím rozhodnutia 
vo veci vyžiada stanovisko vecne príslušnej komisie ako poradného orgánu zriadeného vo veci, 
ktorej sa prijatie rozhodnutia týka. 
 
12.  Zastupiteľstvo môže podľa potreby zriaďovať, rozčleňovať, zlučovať, resp. rušiť komisie. 

 
 

Článok II. 
Úlohy komisie 

 
Komisie v rámci svojich funkcií plnia najmä tieto úlohy. 

 
1. V  rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, vypracovávajú: 
    a) stanoviská  a odporúčania k prerokovaným materiálom ako podklad pre        
        rozhodovanie zastupiteľstva,            
    b) stanoviská a odporúčania k návrhom najdôležitejších  investičných  zámerov  kraja, 
    c) stanoviská a odporúčania k riešeniu najdôležitejších otázok života obyvateľov kraja. 

 
2. V rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené: 
    a) vypracovávajú  iniciatívne  návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok    
        kraja na rokovanie zastupiteľstva, 

b) predkladajú  iniciatívne  návrhy  a  podnety  Úradu PSK,  ktorý  je povinný sa nimi  
    zaoberať a prostredníctvom riaditeľa Úradu PSK informovať komisiu o výsledkoch    
    riešenia. 

 
3. V rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené: 
     a) kontrolujú spôsob realizácie uznesení zastupiteľstva, 
     b) kontrolujú, ako sa vybavujú pripomienky, podnety obyvateľov samosprávneho   
         kraja  
     c) dozerajú na hospodárenie s majetkom kraja a s majetkom štátu ponechaným kraju  
         na  dočasné hospodárenie, 
     d) dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného    
         prostredia v kraji. 

 
4. Komisie nemajú rozhodovaciu a výkonnú právomoc. 

 
 

Článok III. 
Organizačná štruktúra komisií 

 
1. Zastupiteľstvo volí predsedu a podpredsedu komisie, ktorými sú vždy poslanci a volí aj  
    členov komisie - poslancov a členov komisie - neposlancov. 



 
2. Predseda komisie: 

a) riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva a vedie jej zasadnutie, 
b) spoločne so sekretárom komisie zostavuje návrh plánu činnosti komisie na určité 
časové obdobie, 

c) so sekretárom komisie pripravuje návrh programu zasadnutia komisie, 
d) organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami, 
e) podpisuje spoločne s overovateľom a sekretárom komisie zápisnicu zo zasadnutia 

komisie a uznesenia komisie, 
f) zastupuje komisiu navonok, 
g) zabezpečuje iné úlohy, ktorými ho poverí zastupiteľstvo. 

 
3. Podpredseda komisie: 

a) v prípade neprítomnosti predsedu komisie vedie zasadnutie komisie a podpisuje 
zápisnicu a uznesenia zo zasadnutia komisie, 

b) na základe poverenia zastupuje predsedu komisie navonok, 
c) spolupodieľa sa na príprave plánu činnosti komisie. 

 
4. Členovia komisie: 

a) komisia poveruje jednotlivých členov komisie úlohami patriacimi do okruhu jej 
vecnej pôsobnosti, 

b) v prípade neprítomnosti predsedu a podpredsedu vedie už zvolané zasadnutie 
najstarší člen komisie, ktorý je poslancom zastupiteľstva, 

c) členovia komisie sú povinní zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie, majú právo 
predkladať návrhy, pripomienky a obhajovať oprávnené záujmy obyvateľov 
samosprávneho kraja. 

 
 5. Sekretár komisie: 

a) je určený zamestnanec Úradu PSK – spravidla vedúci odboru Úradu PSK, 
b) nie je členom komisie a pri zasadnutí komisie má poradný hlas, 
c) zodpovedá za organizačno-technické zabezpečenie zasadnutia komisie, 
d) požaduje od organizačných útvarov úradu a organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK informácie vyplývajúce z plnenia uznesení komisie a informácie 
potrebné na spracovanie materiálov pre zasadnutia komisií a zastupiteľstva, 

e) zodpovedá za vyhotovenie zápisnice a uznesení  zo zasadnutí komisie, 
f) pripravuje podklady na zverejnenie materiálov o činnosti komisie na webovom sídle 

PSK, 
g) sleduje plnenie uznesení prijatých na zasadnutiach komisie a o ich plnení informuje 

na zasadnutiach komisie, 
h) vedie dokumentáciu o činnosti komisie v zmysle Registratúrneho poriadku na 

správu registratúry PSK.  
 

 
Článok IV. 

Príprava rokovania 
 
1. Komisie sa schádzajú podľa potreby, spravidla raz za mesiac. Organizačnú, materiálnu a 
technickú prípravu rokovania komisie zabezpečuje sekretár komisie v súčinnosti s predsedom 
komisie.  
 



2. Zasadnutie komisie zvoláva predseda komisie, ktorý navrhne deň, miesto a hodinu jej 
rokovania a navrhne program rokovania komisie. O tom, ktoré písomné materiály zaradené do 
návrhu programu na rokovanie zastupiteľstva majú byť zaslané členom komisie na 
prerokovanie, určí vopred predseda komisie v súčinnosti so sekretárom komisie, ktorý to 
oznámi  riaditeľovi Úradu PSK za účelom prerokovania vo vedení Úradu PSK. Komisia 
schvaľuje plán zasadnutí komisie spravidla na jeden kalendárny rok. Člen komisie 
ospravedlňuje svoju neúčasť na komisií emailom na úradnú emailovú adresu sekretára komisie. 
 
3. Návrh programu rokovania komisie vychádza spravidla z návrhu programu zastupiteľstva a 
úloh, ktoré komisii určilo zastupiteľstvo, z plánu úloh komisie a z úloh, ktoré vyplynú z 
uznesení zastupiteľstva a komisie. 
 
4. Body do návrhu programu rokovania komisie majú právo predkladať predsedovi komisie:   
a) zastupiteľstvo uznesením, 
b) členovia komisie, 
c) predseda PSK,  
d) hlavný kontrolór PSK,  
e) Úrad PSK (napr. riaditeľ, zástupca riaditeľa, riaditeľ kancelárie predsedu, vedúci odborov),  
f) štatutárni zástupcovia organizácií založených alebo zriadených PSK po predchádzajúcom 
odsúhlasení predsedom komisie. 
 
5. Pozvánka spolu s materiálmi a podkladmi potrebnými na prerokovanie sa doručuje členom 
komisie elektronicky na ich emailovú adresu, ktorú oznámili  na tento účel kancelárii riaditeľa 
Úradu PSK a sekretárovi komisie (ďalej len „úradná emailová adresa“) najmenej 3 pracovné 
dni vopred. V odôvodnených prípadoch môžu byť materiály odoslané neskôr, resp. môžu byť 
vo výnimočných a odôvodnených prípadoch predložené priamo na rokovaní komisie.  
 
6. Pozvánka obsahuje:  
a) deň, miesto, hodinu a program rokovania,   
b) materiály a podklady potrebné na prerokovanie,  
c) prípadné potrebné stanoviská odborníkov z praxe, znalcov, orgánov, inštitúcií a pod. 
 
7. Ak o zvolanie rokovania požiada nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie, predseda 
komisie je povinný zvolať rokovanie komisie tak, aby sa konalo najneskôr do 14 kalendárnych 
dní od doručenia žiadosti.  
 
8. Materiál na rokovanie komisie obsahuje:  
a) názov materiálu,  
b) označenie predkladaného materiálu, meno predkladateľa a spracovateľa,  
c) dôvod predloženia materiálu (dôvodová správa),  
d) návrh na uznesenie.  
 
 

Článok V. 
 Rokovanie komisie 

 
1. Rokovanie komisie je verejné, ak ho komisia nevyhlási za neverejné. Komisia vyhlási 
rokovanie za neverejné vždy, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa 
osobitných zákonov (napr. daňové tajomstvo, bankové tajomstvo, ochrana osobných údajov).  



2. Verejnosť nesmie rušiť priebeh rokovania komisie. V prípade nevhodného správania alebo 
rušenia poriadku môže predsedajúci vykázať rušiteľa z rokovacej miestnosti. Ak rušenie 
rokovania komisie pokračuje ďalej, predsedajúci môže nariadiť vykázanie verejnosti z 
rokovacej miestnosti. Nečlen komisie žiada o slovo zdvihnutím ruky a o udelení slova 
rozhoduje predsedajúci komisie.  
 
3. Na rokovanie komisie môže predseda komisie z vlastného podnetu alebo na návrh iného 
člena komisie prizvať ďalších odborníkov z praxe.  
 
4. Rokovania komisie sa zúčastňujú s hlasom poradným riaditeľ kancelárie predsedu, riaditeľ 
Úradu PSK, zástupca riaditeľa Úradu PSK a hlavný kontrolór. 
 
5. Rokovanie komisie vedie predseda komisie, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda 
komisie alebo najstarší člen komisie, ktorý je poslancom zastupiteľstva resp. predsedom 
poverený iný člen komisie, ak podpredseda nie je rovnako na tomto rokovaní komisie prítomný 
(„predsedajúci“). Predsedajúci po otvorení rokovania oznámi mená členov, ktorí ospravedlnili 
svoju neúčasť a tiež určí jedného overovateľa zápisnice a uznesení komisie. Overovateľ 
zápisnice dozerá na správnosť a úplnosť vyhotovenia zápisnice a uznesení komisie. 
 
6. Komisia je schopná rokovať a uznášať sa, ak sa rokovania zúčastní nadpolovičná väčšina 
všetkých členov komisie.  
 
7. Člen komisie je na rokovaní komisie nezastupiteľný, rokovanie komisie je založené na jeho 
osobnej účasti pri prijímaní záverov a dôležitých úloh súvisiacich s činnosťou komisie.  
 
8. Komisia prijíma rozhodnutie formou prijatých uznesení, a to hlasovaním na riadnom 
zasadnutí komisie alebo rozhodovacím procesom tzv. per rollam (ďalej „hlasovanie per 
rollam“).  
 
9. Komisia na začiatku každého rokovania prerokuje návrh programu rokovania komisie ako i 
doplňujúce a pozmeňujúce návrhy k nemu, ktoré môže predložiť:  
a) predseda komisie,  
b) člen komisie,  
c) vecne príslušní vedúci odborov Úradu PSK,  
d) riaditeľ Úradu PSK.  
 
10. O schválení programu rokovania komisie rozhoduje komisia hlasovaním.  
 
11. V priebehu rokovania komisie má každý člen komisie právo vyjadrovať sa alebo predkladať 
pripomienky, námietky, návrhy k prerokovávaným bodom programu. Dĺžka rečníckeho 
príspevku je najviac 5 minút. O jej predlžení rozhoduje komisia hlasovaním. Pokiaľ rečník 
nehovorí k veci, môže mu predsedajúci vziať slovo. 
 
12. Členovia komisie majú právo na faktickú poznámku, ktorou reagujú na vystúpenie 
predchádzajúceho rečníka. Po vystúpení členov komisie s faktickými poznámkami môže rečník 
na tieto reagovať. Prednesenie faktickej poznámky a reakcia rečníka na jednotlivé poznámky 
nesmie trvať dlhšie ako 1 minútu.  
 
 



13. Ak komisia nie je schopná rokovať a uznášať sa, predsedajúci ukončí rokovanie a určí 
termín nového rokovania, ktoré sa musí uskutočniť najneskôr do konania najbližšieho 
zasadnutia zastupiteľstva. Neprerokované body programu sa zaradia do programu budúceho 
rokovania komisie.  
 

 
Článok VI. 

Prijímanie uznesení a kontrola ich plnenia 
 

1. Každý člen komisie má hlas rozhodujúci.  
 

2. Na prijatie uznesenia komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov 
komisie. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedajúceho. Uznesenia z komisie 
sa prijímajú verejným hlasovaním členov komisie a to zdvihnutím ruky. Ak sa komisia  uznesie, 
že o niektorých záležitostiach sa bude hlasovať tajne, takéto hlasovanie sa uskutoční 
prostredníctvom hlasovacích lístkov. 
 

3. Obsahom uznesení komisie sú spravidla návrhy, odporúčania alebo stanoviská pre 
zastupiteľstvo alebo predsedu PSK, úlohy ukladané členom a sekretárovi komisie s určením 
termínu plnenia, iniciatívne návrhy pre ďalšie organizačné útvary úradu. 
 
4. O jednotlivých návrhoch sa hlasuje v poradí, v akom boli podané. Ak boli k návrhu podané 
pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, hlasuje sa najskôr o nich a to v poradí, v akom boli 
podané. Po hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa hlasuje o návrhu ako celku.   
 
5. Pri dvoch alebo viacerých variantoch návrhu na uznesenie hlasuje komisia o jednotlivých 
variantoch v poradí určenom navrhovateľom materiálu. Schválením jedného variantu sa o 
ostatných variantoch už nehlasuje.  
 
6. Po ukončení hlasovania o návrhu na uznesenie predsedajúci vyhlási výsledok hlasovania tak, 
že oznámi počet hlasov „za“ návrh, „proti“ nemu a počet hlasov členov komisie, ktorí sa 
„zdržali“ hlasovania.  
 
7. Členovia komisie majú právo, aby bolo ich stanovisko k hlasovaniu zaprotokolované do 
zápisnice z rokovania, ak o to požiadajú priamo po hlasovaní.  
 
8. Člen komisie je povinný hlasovať podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
9. Kontrolu plnenia uznesení prijatých komisiou vykonáva komisia na každom svojom 
zasadnutí.  

 
Článok VII. 

Uznesenia a zápisnice z rokovania 
 
1. Po prerokovaní všetkých bodov programu predsedajúci, overovateľ a sekretár komisie  
svojím podpisom potvrdia správnosť a úplnosť písomne vyhotovených uznesení prijatých 
komisiou .  
2. Uznesenie obsahuje najmä:  
a) dátum prijatia uznesenia, 



b) číslo uznesenia,  
c) výrok uznesenia.  
 
Uznesenie obsahuje najčastejšie výroky:   
- schvaľuje/neschvaľuje napr. program rokovania, 
- berie na vedomie,  
- vracia predložený návrh na prepracovanie,  
- odporúča/neodporúča zastupiteľstvu, predsedovi,  
- navrhuje zastupiteľstvu, predsedovi, alebo ukladá úlohy členom komisie a sekretárovi komisie 
  podľa čl. VI. bod 3,  
- konštatuje určité skutočnosti a pod. 
 
3. Podpísané uznesenia zašle sekretár komisie členom komisie elektronicky na ich úradnú 
emailovú adresu  najneskôr do 5 pracovných dní od zasadania komisie alebo najneskôr v deň 
konania najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva pred jeho zasadaním.  
 
4. Z rokovania komisie sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnica obsahuje najmä:  
a) dátum a miesto rokovania komisie,  
b) program rokovania,  
c) priebeh rokovania so závermi resp. podstatnými poznámkami k bodom rokovania, ak si to 
člen komisie vyžiada,  
d) prijaté uznesenia k jednotlivým bodom programu,  
e) počty hlasov za/proti/zdržal sa,  
f) meno predsedajúceho, overovateľov a sekretára, ktorý zápisnicu vyhotovil,  
g) prezenčnú listinu o účasti členov komisií na rokovaní, ktorá je prílohou zápisnice.  
 
5. Zápisnicu podpisuje predsedajúci, overovateľ a sekretár komisie.  
 
6. Zápisnicu zašle sekretár komisie členom komisie elektronicky na ich úradnú emailovú adresu 
najneskôr do 5 pracovných dní od zasadania komisie, alebo najneskôr v deň konania 
najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva pred jeho zasadaním. Zápisnica a ostatné dokumenty 
z rokovania komisie sú uložené u sekretára komisie. Na žiadosť člena komisie mu môžu byť 
ostatné dokumenty zaslané elektronicky na úradnú emailovú adresu.  
 
7. Sekretár komisie je povinný doručiť 1 ks prezenčnej listiny, uznesenia a zápisnice zo 
zasadnutia kancelárii riaditeľa, oddeleniu organizačnému a registratúry. 
 
8. Manipulácia s dokumentmi zo zasadnutí komisie sa riadi Registratúrnym poriadkom Úradu 
PSK. 
 
 

Článok VIII. 
Hlasovanie per rollam 

 
1. Predseda komisie môže vo výnimočných prípadoch, ak existujú vážne dôvody, pre ktoré nie 
je možné uskutočniť rokovanie riadnym zasadnutím komisie, rozhodnúť o rokovaní komisie 
spôsobom hlasovania per rollam.  Hlasovanie per rollam znamená hlasovanie resp. vyjadrenie 
názoru inou formou ako riadnym zasadnutím. 
 



2. Sekretár komisie doručí najmenej 24 hodín, vo výnimočných prípadoch, ktoré neznesú 
odklad aj v kratšej lehote, nie menej ako 12 hodín pred určeným dňom hlasovania per rollam, 
všetkým členom komisie pozvánku so všetkými potrebnými materiálmi a podkladmi, o ktorých 
bude komisia rokovať a ktoré sú nevyhnutné k objektívnemu rozhodnutiu vo veci spolu s 
návrhom uznesenia komisie. Sekretár komisie zároveň uvedie deň a hodinu, dokedy bude 
prebiehať diskusia o prerokovávaných materiáloch a dokedy najneskôr môže člen komisie 
predložiť nový návrh alebo námietku k prerokovávanému materiálu; zároveň uvedie deň 
a hodinu, do ktorej môže člen komisie najneskôr platne doručiť elektronicky emailom svoje 
hlasovanie o jednotlivých návrhoch.   
 
3. Komisia pri hlasovaní per rollam rozhoduje formou uznesenia. Hlasuje sa o zaslanom návrhu 
uznesenia, ktorý sformuloval predseda komisie v súčinnosti so sekretárom komisie  
s vyznačením spôsobu hlasovania za/proti/zdržal sa. Samostatné uznesenie sa prijíma ku 
každému predkladanému materiálu, o ktorom sa rokuje. 
 
4. Na platnosť hlasovania per rollam sa vyžaduje aby:  
a) sa pozvánka s potrebnými podkladmi a materiálmi, o ktorých sa bude hlasovať per rollam 
riadne preukázateľným spôsobom (potvrdením adresáta o doručení a prečítaní), doručila 
všetkým členom komisie,  
b)  sa hlasovania zúčastnila najmenej nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie,  
c) za uznesenie  hlasovala najmenej nadpolovičná väčšina hlasujúcich členov komisie.  
 
5. Člen komisie hlasuje zaslaním elektronickej odpovede v určenej lehote, ktorá obsahuje 
hlasovanie  ku každému návrhu uznesenia, z úradnej emailovej adresy sekretárovi komisie na 
jeho úradnú emailovú adresu.  
 
6. Ak člen komisie neuskutoční hlasovanie v určenej lehote alebo zašle svoju odpoveď, ktorá 
nie je zaslaná z úradnej emailovej  adresy, jeho odpoveď sa nezapočítava do kvóra stanoveného 
pre platné prijatie uznesenia.  
 
7. Ak sa v súvislosti s hlasovaním per rollam zasiela členom komisie elektronický dokument, 
tento dokument bude zaslaný vo formáte PDF, ....; po hlasovaní sa tento dokument pripojí aj k 
zápisnici o hlasovaní per rollam.  
 
8. Všetky úkony vykonané v súvislosti s hlasovaním per rollam (predloženie návrhu, uplatnenie 
námietky, hlasovanie a pod.) sa vykonávajú elektronicky. 
 
9. Po ukončení hlasovania per rollam sekretár komisie vyhodnotí výsledky hlasovania 
najneskôr do 3 pracovných dní po skončení hlasovania a o hlasovaní zabezpečí vyhotovenie 
zápisnice, ktorú schvaľuje svojím podpisom predseda komisie a podpredseda komisie. 
 
10. Zápisnica o výsledkoch hlasovania komisie použitím hlasovania per rollam spolu 
s prijatými uzneseniami alebo stanoviskom komisie sa zasiela všetkým členom komisie na 
úradnú emailovú adresu.  
 
11. Zhromažďovanie, prijímanie a distribúciu materiálov, o ktorých sa bude rokovať  
hlasovaním per rollam, zabezpečuje sekretár komisie podľa pokynov predsedu komisie.  
 



12. Sekretár komisie je povinný evidovať hlasovanie v písomnej podobe založením vytlačených 
e-mailov do príslušnej evidencie komisie a v kópii odovzdať v písomnej podobe kancelárii 
riaditeľa, oddeleniu organizačnému a registratúry. 
 
13. Výsledky hlasovania per rollam majú rovnakú výpovednú hodnotu ako hlasovanie 
uskutočnené na riadnom zasadnutí  komisie.  
 
14. Pre hlasovanie komisie spôsobom per rollam, neupravené v tomto článku, sa primerane 
použijú ustanovenia o rokovaní komisie riadnym zasadaním.  
 

 
Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 
 
 
1. Členovia komisie a tretie osoby, ktoré sa zúčastnia na rokovaní komisie, sú povinní riadiť sa 
týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.  
 
2. Tento rokovací poriadok bol schválený Zastupiteľstvom PSK, uznesením č. 559/2020 zo dňa 
19. októbra 2020. 
 
3. Rokovací poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia zastupiteľstvom a účinnosť 
podpísaním uznesenia predsedom PSK. 
 
 
 
 
V Prešove dňa 19. októbra 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. 560 / 2020 
 

z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 19. októbra 2020 

 
k úprave rozpočtu č. 5/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. 5/PSK/2020 nasledovne: 

A.1 Bežný rozpočet     

 Bežné príjmy o 79 784 € na 219 979 077 € 

 Bežné výdavky  o 79 784 € na    215 299 339 € 

 v tom oblasť financovania:     

 Úrad PSK (ZF 41)    170 000 € 

 

v tom účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zákona 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
pre Nadáciu PSK pre podporu rodiny 

 

  20 000 € 

 Projekty (ZF 46)    13 784 € 

 Vzdelávanie (ZF 41)    - 150 000 € 

 Sociálne zabezpečenie (ZF 46)    46 000 € 

      

A.2 Kapitálový rozpočet     

 Kapitálové príjmy o 0 € na 12 892 697 € 

 Kapitálové výdavky  o 0 € na 83 540 028 € 



A.3 Rozpočet finančných operácií   

 Príjmové finančné operácie  o  0 € na 69 903 009 €  

 Návratná finančná výpomoc z MF SR    7 762 642 € 

 Rezervný fond    -  7 762 642 € 

 Výdavkové finančné operácie  o 0 € na 3 935 416 € 

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

 Podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia     

A.5 Zmena zdrojov financovania 
  

 Podľa prílohy č. 2 tohto uznesenia. 
  

 

 
 
 
 

V Prešove dňa 19. októbra 2020 
  
 
 

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

 

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

U Z N E S E N I E   č. 561 / 2020 
 

z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 19. októbra 2020 

 
k návrhu na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok  
a ich odpísaniu z účtovnej evidencie 
___________________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho 
 
A.   s c h v a ľ u j e 
 
A.1. v súlade s § 9 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v platnom znení a v nadväznosti na § 16 písm. o) a § 12 ods. 7 písm. d) a e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
 
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie Strednej 
odbornej školy remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad, vedených voči 
spoločnostiam:  

• INTERMONT, s. r. o., Okružná 761/25, 058 01 Poprad, IČO: 31651984,  
vo výške 3 590,55 eur 
 

• TWINSTON,  s. r. o., (predtým TOSCANA, spol. s r. o.), Kremnická 26,  
      851 01  Bratislava, IČO: 36449393, vo výške 4 821,96 eur 

 
A.2. v súlade s § 9 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v platnom znení a v nadväznosti na § 16 písm. o) a § 12 ods. 7 písm. d) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
 
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie z účtovnej evidencie Strednej 
odbornej školy remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01  Poprad, vedenej voči fyzickej 
osobe:  

• Michal Kotrady, sídlo Poprad, IČO: 32867026, vo výške  4 471,05 eur. 
 
 
V Prešove dňa 22. októbra 2020 
 

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

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



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 562 / 2020 
 

z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 19. októbra 2020 

 
k Regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania v stredných školách  
v územnej pôsobnosti PSK na školský rok 2021/2022 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v platnom znení a v súlade s § 31 ods. (1) zákona NR SR č. 61/2015 Z. 
z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v platnom znení 
 
s c h v a ľ u j e 
 
Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách na území 
Prešovského samosprávneho kraja na školský rok 2021/2022. 

 
  
 
V Prešove dňa 22. októbra 2020 
  
 
 

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

 

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

 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 563 / 2020 
 

z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 19. októbra 2020 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 469/2020  
zo dňa 25. 5. 2020 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o 
samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov  
 
m e n í  
 
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 469/2020 zo dňa 25. 5. 2020 k Výzve MŠVVaŠ SR na 
predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, 
matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť, kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-
03, nasledovne: 

 

uznesenie sa dopĺňa bodom B.4 v znení: 
 
B. 4. zabezpečenie finančných prostriedkov na predfinancovanie projektov pre Gymnázium J. 
Francisciho – Rimavského, Kláštorská 37, Levoča a Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 
z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov vo výške 61 600 eur. 
 

 
V Prešove dňa 22. októbra 2020  
 
 

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

 

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



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 564 / 2020 
 

z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 19. októbra 2020 

 
k návrhu na predfinancovanie projektu SOŠ gastronómie a služieb, Prešov 
– výstavba multifunkčného ihriska 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov  

 
A/  b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
informatívnu správu o Výzve Slovenského olympijského a športového výboru 
(SOŠV) na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, 
rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry 

 
B/  s c h v a ľ u j e 

 

predfinancovanie výstavby multifunkčného ihriska pre Strednú odbornú školu 
gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov vo výške 32 000 
eur (kapitálové finančné prostriedky) do obdobia ich refundácie.  
 
 
V Prešove dňa 22. októbra 2020  
 
 

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

 

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



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 565 / 2020 
 

z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 19. októbra 2020 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 495/2020 zo dňa 22. 6. 2020 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o 
samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov 

 
m e n í  
 
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 495/2020 zo dňa 22. 6. 2020 k schváleniu predloženia žiadostí 
o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-
SC223-2020-57 nasledovne: 
 
v bode A.5.  sa vypúšťa pôvodný text v znení: 
A.5. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovo-
orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ, Jarmočná 108, Stará 
Ľubovňa – I. etapa“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15. 4. 
2020. 
 
a nahrádza sa textom v znení:  
A.5. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovo-
orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 
108, Stará Ľubovňa“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15. 4. 
2020. 
 
 
V Prešove dňa 22. októbra 2020  
 
 

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

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

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 566 / 2020 
 

z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 19. októbra 2020 

 
k schváleniu predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-
orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o 
samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov 

 
s c h v a ľ u j e 
 
A.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovo-
orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, 
Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce“ 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 411 023,73 eur (typ výdavkov: kapitálové výdavky 
a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových 
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci. 

 
A.3. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovo-
orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. 
Podjavorinskej 22, Prešov“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 
15. 4. 2020.  

A.4. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.3. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v sume maximálne 371 000,00 eur (typ výdavkov: kapitálové výdavky 
a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových 
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci. 

 
A.5. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovo-
orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 
108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150“ na základe zverejnenej výzvy 
IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15. 4. 2020.  



A.6. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.5. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v sume maximálne 142 000,00 eur (typ výdavkov: kapitálové výdavky 
a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových 
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 22. októbra 2020 
  
 
 

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

 

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

U Z N E S E N I E   č. 567 / 2020 
 

z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 19. októbra 2020 

 
k informatívnej správe o príprave Kohéznej politiky po roku 2020 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
 
informatívnu správu o príprave Kohéznej politiky po roku 2020.  
 
 
 
V Prešove dňa 22. októbra 2020 
  
 
 

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

 

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

 
 
 
 
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 568 / 2020 
 

z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 19. októbra 2020 

 
k návrhu strategicko-plánovacích regiónov na území PSK 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
s c h v a ľ u j e 
 
návrh strategicko-plánovacích regiónov na území PSK. 
 
 
 
 
V Prešove dňa 22. októbra 2020 
  
 
 

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

 

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

 
 
 
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 569 / 2020 
 

z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 19. októbra 2020 

 
k informatívnej správe o zmenách v Inovačnom partnerskom centre 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
A.     b e r i e    n a    v e d o m i e   
 
A.1.  informatívnu správu o zmenách v Inovačnom partnerskom centre 
 
A.2.  uznesenia č. 1 - 4 Správnej rady záujmového združenia právnických osôb 
         osôb Inovačné partnerské centrum v zmysle príloh 
 
A.3. navýšenie a splatnosť členského príspevku PSK pre združenie na rok 2020  
        vo výške 21 600 eur so splatnosťou 31. 10. 2020 
 
A.4. výšku a splatnosť členského príspevku PSK pre združenie na rok 2021  
        vo výške 151 400 eur so splatnosťou 30. 4. 2021. 
 
 
 
V Prešove dňa 22. októbra 2020  
 
 

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

 

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

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 570 / 2020 
 

z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 19. októbra 2020 

 
k Operačnému plánu zimnej služby na území PSK pre obdobie 2020/2021 
___________________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
A/ s c h v a ľ u j e  
 
Operačný plán zimnej služby na území Prešovského samosprávneho kraja pre obdobie 
2020/2021  v súlade s § 3d ods. 9 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
 
B/ s p l n o m o c ň u j e  

riaditeľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja v prípade vyhlásenia II. 
situačného stupňa zvolať riadiacich zamestnancov orgánov štátnej a verejnej správy: 
  
• Úrad Prešovského samosprávneho kraja, odbor dopravy 
• Úrad Prešovského samosprávneho kraja, oddelenie správy vnútornej prevádzky 

a krízového riadenia  
• Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  
• Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR, Krajský dopravný inšpektorát  
• Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
• Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice 
 

a vytvoriť krajský štáb zimnej údržby ciest. 

 
V Prešove dňa 22. októbra 2020  
 
 

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



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 571 / 2020 
 

z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 19. októbra 2020 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 23/2018  
zo dňa 5. 3. 2018 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
m e n í  
 
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 23/2018 zo dňa 5. 3. 2018 v spojení s uznesením č. 123/2018 
zo dňa 22. 10. 2018 a uznesením č. 398/2020 zo dňa 10. 2. 2020 nasledovne: 
 
uznesenie dopĺňa o bod 3. z pôvodne schváleného uznesenia č. 23/2018 zo dňa 5. 3. 2018 
z dôvodu nevyhnutnosti zrealizovania stavebných prác v zmysle pôvodného technického 
návrhu v znení: 
 
3. dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK na pokrytie pôvodne požadovaného finančného 
príspevku z dôvodu zníženého finančného príspevku z Programu cezhraničnej spolupráce 
INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vo výške max. 670 588 eur.  
 
 
 
V Prešove dňa 22. októbra 2020 
 

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

 

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

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 572 / 2020 
 

z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 19. októbra 2020 

 
k návrhu na zmenu člena Dozornej rady spoločnosti IDS Východ, s. r. o. 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 a § 15 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade 
s čl. 17. bodom 3. v spojení s čl. 10. bodom 2. písm. f) Spoločenskej zmluvy o založení 
spoločnosti s ručením obmedzeným IDS východ, s. r. o.  
 

A/  b e r i e   n a   v e d o m i e  
 
vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady spoločnosti IDS Východ, s. r. o.: 
 
Ing. Petra Sokola  
 

 
B/  s c h v a ľ u j e 
 
člena Dozornej rady spoločnosti IDS Východ, s. r. o., za Prešovský samosprávny kraj: 
 
Ing. Vladimíra Jánošíka. 
 
      
  
V Prešove dňa 22. októbra 2020  
 
 

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

 

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



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 573 / 2020 
 

z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 19. októbra 2020 

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

  s c h v a ľ u j e   
 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení  
neskorších predpisov prenájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja 
v správe správcu Krajského múzea v Prešove, Hlavná 86, 080 01 Prešov, IČO: 377 812 78, 
a to: 
 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 933, k. ú. Zlatá Baňa, obec Zlatá Baňa, okres Prešov, 
a to: 
 
- časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 1. nadzemnom podlaží v budove 

so súpisným číslom 145 na pozemku registra C KN č. 797 – prenajímaná plocha o výmere 
176,63 m2 (garáž č. 6) 

 
do nájmu nájomcu – Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, 081 35 Prešov, 
IČO: 00179205, za nižšie uvedených podmienok:  
 
Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom: 1 €/rok (aj za začatý rok) 

 
Účel nájmu: uskladnenie strojov a náradia potrebného pre údržbu areálu a budov a na pracovnú 

dielňu 
 
Doba nájmu:  doba určitá 30 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

 
 

 



Ďalšie podmienky, ktoré musia byť zo strany nájomcu dodržané: 
 
Nájomca zabezpečí na vlastné náklady sprevádzkovanie prenajatých priestorov tak, aby ich 
mohol využívať na požadovaný účel. Bude uhrádzať všetky náklady a plniť všetky povinnosti 
v súvislosti s predmetom a účelom nájmu.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Prenajaté priestory sa budú využívať na verejnoprospešné účely a to na skvalitnenie služieb, 
ktoré zabezpečujú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckeho arcibiskupstva 
Prešov pôsobiace v oblasti pastoračnej, formačnej, kultúrnej a sociálnej.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 22. októbra 2020  
 
 
 

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

 

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

U Z N E S E N I E   č. 574 / 2020 
 

z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 19. októbra 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 - Obec Vyšný Kazimír, 
Vyšný Kazimír 57, 094 09 Vyšný Kazimír, IČO: 00 332 801, zapísaného v  k. ú. Vyšný 
Kazimír, a to: 

 
novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 274/13, ostatná plocha o výmere 476 m2, 
 
odčlenená  od  pôvodnej  parcely  registra  C KN, parcelné číslo 274/3, trvalý trávnatý porast o výmere 
8200 m2, vedenej na LV č. 111, k. ú. Vyšný Kazimír, geometrickým plánom 15/2020 zo dňa 17.07.2020  
vyhotovenom   Ing.  Jurajom  Jechom  -   GEOPROJEKT,   Konštantínova  6,   080 01  Prešov,  úradne  
overenom Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom, dňa 22.09.2020  pod  číslom  
G1-525/2020, 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 
 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, za celkovú kúpnu cenu 1,00 €. 
 
 
V Prešove dňa 22. októbra 2020  
 

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

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



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 575 / 2020 
 

z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 19. októbra 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 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v 
platnom znení 
________________________________________________________________ 
 
A.    s c h v a ľ u j e  

A.1. bezodplatný prevod pozemku z výlučného vlastníctva - SR – Slovenský pozemkový fond 
Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345, v zmysle § 34 ods. 9 a ods. 13 
zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za účelom vybudovania 
verejnoprospešnej stavby „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, 
Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150“ v k. ú. 
Lomnička zapísanom na LV č. 999, a to: 

pozemku: 
registra C KN parc. č. 432, ostatná plocha o výmere 8128 m2 

 
do výlučného vlastníctva – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475 

 
A.2. zriadenie bezodplatného vecného bremena in rem na nehnuteľnom majetku vo výlučnom 

vlastníctve povinného z vecného bremena (Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 
36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 - správca k nehnuteľnostiam) v k. ú. Lomnička 
zapísanom na LV č. 999 na pozemkoch: 

 
parcely registra E KN parc. č. 6296/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 7019 m2, 
parcely registra E KN parc. č. 1832/2, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 549 m2, 
 
 
 
 
 



ťarchy: bez zápisu 
 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť právo prechodu a prejazdu 
v prospech oprávneného z vecného bremena vlastníka parcely registra C KN parc. č. 432, 
ostatná plocha o výmere 8128 m2 (nadobúdateľa – Prešovský samosprávny kraj). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 22. októbra 2020  
 
 
 
 

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

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

U Z N E S E N I E   č. 576 / 2020 
 

z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 19. októbra 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 s § 16 písm. a), b) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 

 
 A. k o n š t a t u j e,  
 
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  B.1 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   
 
B.1 prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja v správe Spojenej školy, 

Štefánikova 64, Bardejov, zapísaného na LV č. 10575, k. ú Bardejov, okres Bardejov, a to 
 
 pozemky: 
 
 - parcela registra C KN parcelné číslo 1618/53, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 506 m² 
 
 - parcela registra C KN parcelné číslo 1618/92, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 557 m² 

 
 
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.  
 

  B.2     Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. Obchodného 
zákonníka, v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 



neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
(O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný 
majetok PSK. 
 
1. Predmet  zmluvy: 

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1 tohto uznesenia. 
 
 

2.  Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 54/2020 zo 
dňa 02. 07. 2020 vyhotovenom znalcom Ing. Miroslavom Lissým, Rokytov, okres  Bardejov, 
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov, predstavuje 10 406,77 €. 

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

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške                 
stanovenej znaleckým posudkom t. j. 10 406,77 €  

 
b) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa 

 
c) lehota splatnosti: do 30 dní od 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 c) a ostatných nákladov podľa písm. d)   
 
f)  oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia celej kúpnej ceny 

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

 
4.  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 – Pozemky, k. ú. Bardejov – 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 
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Rozhodujúci je dátum a čas vyznačený na prezentačnej pečiatke podateľne úradu 
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, 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. 
 
g) Navrhovateľ predložením návrhu v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením 
 a sprístupnením jeho osobných údajov na účel prevodu vlastníctva. 
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5.  Obhliadka majetku:  
 

a) Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním 
návrhu po telefonickom dohovore – RNDr. Eva Kurnátová, PhD., riaditeľka Spojenej 
školy Bardejov, tel.: 054 4880 151, email: spojenabj@mail.t-com.sk. 
        

 b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
V Prešove dňa 22. októbra 2020  
 
 
 
 

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

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

 
 
 

- 4 - 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 577 / 2020 
 

z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 19. októbra 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 s § 16 písm. a), b) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 

 
A. k o n š t a t u j e,  
 
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  B.1 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   
 
B.1 prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja v správe Podtatranského 

osvetového strediska v Poprade, Sobotské námestie 1729/4, Poprad, zapísaného na LV č. 293,        
k. ú Spišská Sobota, obec Poprad, okres Poprad, a to: 

 
 pozemky registra C KN: 

 
- parcelné číslo 153/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1127 m2 

 -     parcelné číslo 153/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m²  
 
 stavby: 
 

- druh stavby - dom, súpisné číslo 1729, nehnuteľná kultúrna pamiatka, na pozemku registra 
C KN parcelné číslo 153/1, zastavané plochy a nádvoria  

- druh stavby - garáž, súpisné číslo 4883, na pozemku registra C KN parcelné číslo 153/2, 
zastavané plochy a nádvoria  

 
s príslušenstvom: vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, elektro prípojka, plynová 
prípojka a kamenný plot 
 

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.  

  
 

  B.2     Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

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

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1 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 nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 351/2020 zo 
dňa 08. 09. 2020 vyhotovenom znalcom Ing. Jozefom Záhradníkom, Poprad, v zmysle 
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov, predstavuje 284. 390,81 €, z toho stavby 171 646,10 € a pozemky 
112 744,71 € pri jednotkovej cene pozemkov 97,11 €/m². 
 

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

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške 
znaleckého posudku t. j. 284.390,81 €  
 

b) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa 
 

c) lehota splatnosti: do 30 dní od 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) 
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e) súhlas s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po 
zaplatení celej kúpnej ceny podľa písm. b) a c) a ostatných nákladov podľa písm. d)   

 
f) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia celej kúpnej ceny 

podľa písm. b) alebo c), alebo 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 – Podtatranské osvetové stredisko Poprad, budovy 

a pozemky v k. ú. Spišská Sobota – 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 úradu 
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, 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. 
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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. 
 
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  -  PaedDr.  Peter  Šuca,  riaditeľ  Podtatranského  
               osvetového strediska Poprad (tel.: +52 77 22 466 kl.15; e-mail: riaditelpos@stonline.sk).     

        
 b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  

 
 
 
 

V Prešove dňa 22. októbra 2020  
 
 
 
 

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

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

U Z N E S E N I E   č. 578 / 2020 
 

z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 19. októbra 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 s §16 písm. a), b) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 
 
A. r u š í 
 

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 578/2017 zo dňa 22. 8. 2017, uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 
297/2019 zo dňa 26. 8. 2019 a uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 421/2020 zo dňa 10. 2. 2020   

  
 B. k o n š t a t u j e,  
 
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  C.1 tohto uznesenia je prebytočný 
 
C. s c h v a ľ u j e   
 
C.1 prevod nehnuteľného majetku zo správy Spojenej školy, Bijacovce 1, 053 06 Bijacovce, IČO: 

50 481 495  
 

byt č. 2, vchod 1, prvé poschodie: 
k. ú. Bijacovce, zapísaný na LV č. 409, súpisné číslo 193, druh stavby – bytový dom na pozemku 
registra CKN, parcelné číslo 277, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1199 m2  

 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku – 495/4558 
 
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.2     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.1 tohto uznesenia. 
 

 2.  Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 82/2017 zo   
      dňa 25. 03. 2017 vyhotovenom znalcom Ing. Petrom Turekom, v zmysle vyhlášky MS SR   

 č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, 
predstavuje 14.300,00 €. 

 

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

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške  
    stanovenej znaleckým posudkom t. j. 14.300,00 €  

 
b) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa 

 
c) lehota splatnosti: do 30 dní od 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 c) a ostatných nákladov podľa písm. d)   
 
f)  oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia celej kúpnej ceny 

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

4.  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 – Byt č. 2, k. ú. Bijacovce – neotvárať!“  
 
    „identifikácia navrhovateľa, obchodné meno, sídlo, IČO,  pri fyzickej osobe – meno, 

priezvisko, adresa“  
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na adresu: Prešovský samosprávny kraj 
  Odbor majetku a investícií  
   Námestie mieru 2 
   080 01 Prešov 

 
Rozhodujúci je dátum a čas vyznačený na prezentačnej pečiatke podateľne úradu 
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, 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. 
 
g) Navrhovateľ predložením návrhu v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením  
    a sprístupnením jeho osobných údajov na účel prevodu vlastníctva. 
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5.  Obhliadka majetku:  
 

a)  Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním  
     návrhu po telefonickom dohovore - Ing. Pavol Sedlák, riaditeľ Spojenej školy, Bijacovce 

1, (tel.:  053/4182041 kl.27 , 0915776611). 
        

 b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Prešove dňa 22. októbra 2020  
 
 
 
 

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

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

U Z N E S E N I E   č. 579 / 2020 
 

z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 19. októbra 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 s § 16 písm. a), b) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 
 
 A. k o n š t a t u j e,  
 
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  B.1  tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   
 
B.1 prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej 

školy, Hlavná 6, Stropkov, zapísaného na LV č. 57, k. ú. Stropkov, a to: 
 
 pozemku: 
 - parcela registra C KN parcelné číslo 682/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 656 m² 
 
 stavby: 

- škola, súpisné číslo 16, na pozemku registra C KN parcelné číslo 682/1, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 656 m2 

 
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.  
 

  B.2     Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. Obchodného 
zákonníka, v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 



Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (O. 
V. S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný 
majetok PSK. 
 
1. Predmet  zmluvy: 

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1 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 nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 11/2020 zo 

dňa 10. 2. 2020 vyhotovenom znalcom Ing. Michalom Malinom, Stropkov, v zmysle 
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov, predstavuje 176.397,96 €. 

 
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 sume 176.397,96 € 

 
b) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa 

 
c) lehota splatnosti: do 30 dní od 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. a) a c) a ostatných nákladov podľa písm. d)   
 
f) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia celej kúpnej ceny 

podľa písm. b) alebo c) alebo 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:  
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 „Obchodná verejná súťaž – SOŠ Stropkov, k. ú. Stropkov – 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 úradu 
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, 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. 
 

 
7.  Obhliadka majetku:  
 

            a) Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním  
                návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Daniel Soóš, riaditeľ Strednej odbornej školy 
                Stropkov, tel.: 054/7181500, email: soshlavnasp @sosstropkov.edu.sk. 

        
 b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 22. októbra 2020  
 
 
 
 

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

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

U Z N E S E N I E   č. 580 / 2020 
 

z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 19. októbra 2020 

 
k zmene Stanov spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s. 
________________________________________________________________ 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 
písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. a), b) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení   
 
s c h v a ľ u j e  
 
zmenu Stanov spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., Nemocničná 7, 066 01 
Humenné, IČO: 46 758 054, podľa predloženého návrhu.    
 

 
 

V Prešove dňa 22. októbra 2020  
 
 
 

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

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



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 581 / 2020 
 

z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 19. októbra 2020 

 
k návrhu na schválenie neupotrebiteľnosti, vyradenie a fyzickú likvidáciu 
nehnuteľného majetku 
________________________________________________________________ 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona  
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 zákona 
NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a v súlade s § 16 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
v platnom znení  

 
A.     k o n š t a t u j e, 

 
že nehnuteľný majetok Prešovského samosprávneho kraja v správe SOŠ 
elektrotechnická, Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad – Matejovce: 
 
• stavba garáže - katastrálne územie Matejovce, zapísaná na LV č. 605 na parcele 

registra KN C  číslo 816/1, stavba bez súpisného čísla 
 
• kotolňa – katastrálne územie Matejovce, zapísaná  na LV č. 605 na parcele registra 

KN C  číslo 816/1, stavba bez súpisného čísla 
 

je v  rámci  iniciatívy CuRI: „ Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ 
elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad-Matejovce“ neupotrebiteľným 
majetkom 
 

 
B.       s c h v a ľ u j e   
 

v súlade s § 16 písm. u) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
v platnom znení, vyradenie a fyzickú likvidáciu nehnuteľného majetku: 

 
 
 
 



Budova garáží a kotolne, k. ú. Matejovce, zapísaná na LV č. 605 na parcele KNC č. 816/1  
 

Názov umiestnenia 
 

Inventárne 
číslo 

Názov majetku Dátum 
zaradenia 

Vstupná 
cena 

Účtovná 
ZC 

SOŠ elektrotechnická, 
Hlavná 1400/1, 059 51 

Poprad - Matejovce 

 
1801 4060 

 

 
Garáže  

 

 
1993 

 
3 559,02 € 

 
980,80 € 

SOŠ elektrotechnická, 
Hlavná 1400/1, 059 51 

Poprad - Matejovce 

 
3292114087 
 

 
Kotolňa  

 

 
1994 

 
78 971,29 € 

 
    0,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
V Prešove dňa 22. októbra 2020  

 
 
 

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

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

U Z N E S E N I E   č. 582 / 2020 
 

z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 19. októbra 2020 

 
k schváleniu výdavkov na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu v pôsobnosti 
MPSVaR SR pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prešovského samosprávneho kraja  
________________________________________________________________ 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o 
samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov 
 
A/ s c h v a ľ u j e 
 
výdavky na spolufinancovanie 10 žiadostí o dotáciu v pôsobnosti MPSVaR SR pre zariadenia 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v celkovej výške 68 787 eur 
 
 

Názov zariadenia Účel 
  

Spolufinancovanie 

Senior dom Svida 

Výškovo nastaviteľné vane  
s hydromasážou a dezinfekciou, 
hydromasážne hadice 

29 002 eur 

CSS Vita vitalis Sprchovací vozík - 3 ks 
4 414 eur 

CSS Kežmarok Stropný zdvíhací systém 
607 eur 

CSS Dúhový sen Sprchovacia hygienická stolička - 1 ks 
533 eur 

DSS Sabinov 
Stropný zdvíhací systém do 2 izieb  
a kúpeľne  

7 504 eur 

CSS Ametyst Tovarné Rekonštrukcia kúpeľne 
2 184 eur 

Domov v Poloninách Sprchovacia hygienická stolička - 1 ks 
533 eur 

Spolu kapitálové výdavky   44 777 eur 

 

 
 
 
 
  



Názov zariadenia Účel 
  

Spolufinancovanie 

CSS Zátišie Snina 
Elektricky polohovateľné lôžko  
s hrazdou - 7 ks 1 512 eur 

ZSS Aktig 

Polohovateľné kreslá - 4 ks 
Elektrické polohovateľné lôžko - 5 ks 
Nočný stolík s integrovanou vyklápacou 
doskou - 5 ks 3 548 eur 

DSS sv. Jána z Boha Zariadenie nových priestorov nábytkom 18 950 eur 

Spolu bežné výdavky   24 010 eur 

Výdavky celkom   68 787 eur 
 
 
 

B/ s p l n o m o c ň u j e 
 
predsedu PSK na presun výdavkov v objeme 44 777 eur v rámci oblasti financovania „sociálne 
zabezpečenie“ z bežného do kapitálového rozpočtu na zabezpečenie spolufinancovania dotácií 
v pôsobnosti MPSVaR SR pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 22. októbra 2020  

 
 
 

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

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

 
 

- 2 - 


