
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   
 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 25. zasadnutia 
 Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja  

zo dňa 15. februára 2021 
 

 
Číslo:   Obsah uznesenia: 
 
 
622.     k návrhu na odvolanie riaditeľa Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove 
 
623.     k správe z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK 
 
624.     k správe o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2020 
 
625.     k správe o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2020 
 
626.     k úprave rozpočtu č. 1/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021 
 
627.     k pasportizácii majetku VÚC v správe Šarišskej galérie v Prešove – 
            - poslanecký návrh poslanca PhDr. Damankoša, PhD. 
 
628.     k informatívnej správe o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej 
            pôsobnosti PSK 
 
629.     k návrhu na rozdelenie finančného príspevku na rok 2021 pre subjekty vykonávajúce 
            opatrenia  sociálnoprávnej  ochrany  detí  a sociálnej kurately na území PSK v zmysle 
            VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení 
 
630.      k zmenám v sieti škôl a školských zariadení SR 
 
631.      k návrhu na podanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu 
             športu za účelom rekonštrukcie telocvične Spojenej školy, Bijacovce 
 
632.      k zmene Výzvy Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre 
             rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov  PSK 
             v platnom znení 
 
633.      k zmene Výzvy PREDSEDU PSK  na  predkladanie  žiadostí o poskytnutie dotácie pre 
             rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 
             v platnom znení 
 
634.      k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 393/2020 zo dňa 10. 2. 2020 
 
635.      k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 535/2020 zo dňa 24. 8. 2020 
 
636.      k informatívnej správe o iniciatíve Catching-up Regions v PSK 
 
 



 

637.      k Akčnému plánu na podporu hospodárskeho rastu v PSK pre tretiu etapu iniciatívy 
             Catching-up Regions pre rok 2021 
 
638.     k financovaniu výdavkov súvisiacich s majetkovoprávnym vysporiadaním Poloniny trail 
 
639.     k vstupnej správe k Integrovanej územnej stratégii PSK na roky 2021 – 2030 
 
640.     k spracovaniu harmonogramu predkladania materiálov PSK na rokovanie  
            Zastupiteľstva PSK – poslanecký návrh poslanca PhDr. Damankoša, PhD. 
 
641.     k informatívnej správe o príprave Kohéznej politiky po roku 2020 
 
642.     k schváleniu predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre Adaptačnú stratégiu  
            na zmenu klímy PSK 
 
643.     k predfinancovaniu a spolufinancovaniu pre projekt „Obnova hradu Ľubovňa  (NKP 975 Vs)  - 
             rekonštrukcia  severovýchodnej   hradby  a  3.  nádvoria“  v  rámci  výzvy  CLT01  z  programu  
             „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ vyhlásenej Úradom vlády SR  
             (Granty EHP 2014 – 2020)  
 
644.     k predfinancovaniu a spolufinancovaniu  projektu  Carpathian  Star  Way – Karpatská  hviezdna  
             dráha pre prijímateľa Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v rámci Programu ENI Cross-border 
             Cooperation Programme 2014 – 2020, Hungary – Slovakia – Romania - Ukraine    
 
645.      k predfinancovaniu a spolufinancovaniu pre projekt Krajského múzea v Prešove „Cezhraničné 
             virtuálne   prehliadky   výstav   a  expozícií   múzeí“  v  rámci  výzvy  na  predkladanie  žiadostí  
             o   poskytnutie   finančného   príspevku   pre   mikroprojekty v  rámci  Programu  cezhraničnej 
             spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 
 
646.      k predfinancovaniu a spolufinancovaniu pre projekt Krajského múzea v Prešove „Vzdelávanie 
             v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o  poskytnutie 
             finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 
 
647.      k schváleniu  zámeru  vstupu  Hornozemplínskej  knižnice  do  projektu Multifunkčné centrum 4.0  
             v rámci  „Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt Miestny rozvoj,  znižovanie chudoby 
             a inklúzia Rómov (SK – Miestny rozvoj) Nórske granty“ vyhlásenej Úradom vlády SR v roku 2020 
 
648.      k pripravovaným investičným akciám PSK v predpokladanej hodnote nad 1 mil. eur 
 
649.      k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 376/2019 zo dňa 9. 12. 2019 
 
650.      k plánu investičných akcií SÚC PSK pre rok 2021  
 
651.      k zaradeniu strategicky významných účelových komunikácií do údržby kraja v rámci výkonov 
             SÚC PSK na rok 2021   
 
652.      k Zásadám hospodárenia a nakladanie s majetkom PSK 
 
653.      k majetkovému podielu PSK v obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. –  
             prípad hodný osobitného zreteľa 
 
654.      k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa   
 
655.      k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - kúpa 
 
656.      k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa 
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657.      k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa 
     
658.      k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa 
 
659.      k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok  
             obchodnej verejnej súťaže 
 
660.      k návrhu na prijatie uznesenia o neupotrebiteľnosti majetku a k schváleniu fyzickej 
             likvidácie neupotrebiteľného hnuteľného a nehnuteľného majetku 

 

661.      k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 197/2019 zo dňa 8. 4. 2019 k žiadosti o NFP 
             s názvom „Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička“ 
 
662.      k návrhu na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu 
             „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy, Kollárova 10 na praktickom vyučovaní“ 
 
663.      k návrhu na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu 
             „Zvýšenie počtu žiakov Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní“ 
 
664.      k informatívnej správe o ukončení realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti 
             budovy SOŠ Svit“ 
 
665.      k nevyhnutnosti dobudovania rýchlostnej komunikácie R4 v úseku Prešov – štátna hranica 
             Svidník pre rozvoj severovýchodného Slovenska 
 
666.     k zmene názvu Šarišskej galérie v Prešove – poslanecký návrh poslanca PhDr. Dupkalu, PhD. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 622 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k návrhu na odvolanie riaditeľa Hornošarišského osvetového strediska 
v Bardejove 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. h) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov 
 
o d v o l á v a 
 
z funkcie riaditeľa Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove 
Mgr. art. Juraja Bochňu, Art.D., k 15. februáru 2021.   
 
 

 

V Prešove dňa 15. februára 2021 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                   PhDr. Jozef Kičura v. r. 
 
                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r.                
             
                                                                  

 



 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 623 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
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 19. februára 2021 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                   PhDr. Jozef Kičura v. r. 
 
                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r.                
             
                                                                  
             
                                                                  

 



 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 624 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

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

 

 

 

 
V Prešove dňa 19. februára 2021 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                   PhDr. Jozef Kičura v. r. 
 
                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r.                
             
                                                                  
             
                           
             



 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 625 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

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

 

 

 

 
V Prešove dňa 19. februára 2021 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                   PhDr. Jozef Kičura v. r. 
 
                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r.                
             
                                                                  

 
                  
             



 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 626 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k úprave rozpočtu č. 1/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja  
pre rok 2021 
________________________________________________________________ 
 
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. 1/PSK/2021 nasledovne: 

A.1 Bežný rozpočet     

 Bežné príjmy o 0 € na 224 307 000 € 

 Bežné výdavky  o 0 € na    213 315 000 € 

A.2 Kapitálový rozpočet     

 Kapitálové príjmy o 0 € na 450 000 € 

 Kapitálové výdavky  o   5 171 300 € na 29 813 695 € 

 v tom oblasť financovania:   

 Doprava  5 000 000 € 

 Kultúrne služby       28 800 € 

 Vzdelávanie     142 500 € 

A.3 Rozpočet finančných operácií   

 Príjmové finančné operácie  o  5 171 300 € na 22 693 079 €  

 Výdavkové finančné operácie  o 0 € na 4 321 384 € 

A.4 Rozpis kapitálových výdavkov 

 Podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia     



 

A.5 Presuny medzi projektovými dokumentáciami  
  

 Podľa prílohy č. 2 tohto uznesenia. 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 15. februára 2021 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                   PhDr. Jozef Kičura v. r. 
 
                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r.                
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Príloha č. 1 k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 626/2021 zo dňa 15. 2. 2021 
 

Názov organizácie Názov investičnej akcie FK ZF Suma 

Rozpis KV za všetky oblasti financovania  SPOLU     5 171 300 € 

Oblasť financovania: Doprava     5 000 000 € 

SÚC PSK Rekonštrukcia mostov       

  Rekonštrukcia mosta M3926 (3491-009) v obci Fričkovce 04.5 RF 215 000 € 

  Rekonštrukcia mosta M2549 (II/558-005), most cez Močidlový potok  
na konci obce Hudcovce 04.5 RF 215 000 € 

  Rekonštrukcia mosta M3084 (II/536-019), most cez potok v obci 
Abrahámovce 04.5 RF 100 000 € 

  Rekonštrukcia mosta M4878 (III/3204-002), most cez miestny potok,  
k. ú. Vyšné Repaše 04.5 RF 215 000 € 

  Rekonštrukcia mosta M6579 (III/3060-003), most cez ŽSR v úseku trate 
Svit - Štrba 04.5 RF 485 000 € 

  Rekonštrukcia mosta M4102 (III/3177-005), most cez potok Malá Svinka  
v obci Jarovnice 04.5 RF 215 000 € 

  Rekonštrukcia mosta v obci Torysa, č. 3193-005 04.5 RF 250 000 € 

  
Rekonštrukcia mosta M7400 (II/566-012), most cez bezmenný potok  
za obcou Ruská Volová  04.5 RF 190 000 € 

  Rekonštrukcia mosta M3582 (č. 543029-001) cez potok Vesné,  
Šarišské Jastrabie 04.5 RF 400 000 € 

  Rekonštrukcia mosta č. 556-002, Ďurďoš 04.5 RF 215 000 € 

  Rekonštrukcia ciest        

  Rekonštrukcia cesty III/3485, Tarnov - Sveržov 04.5 RF 350 000 € 

  Rekonštrukcia cesty III/3839, Papín 04.5 RF 195 000 € 

  Rekonštrukcia cesty III/3007, Tatranská kotlina - Slovenská Ves 04.5 RF 160 000 € 

  Rekonštrukcia cesty III/3204, Vyšné Repaše 04.5 RF 155 000 € 

  Rekonštrukcia cesty II/559, Čertižné - št. hr. SR/PL 04.5 RF 60 000 € 

  Rekonštrukcia cesty III/3061, Štrba – Liptovská Teplička 04.5 RF 180 000 € 

  Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, Gregorovce 04.5 RF 210 000 € 

  Rekonštrukcia cesty III/3451, Kanaš 04.5 RF 160 000 € 

  Rekonštrukcia cesty III/3191, Ďačov 04.5 RF 190 000 € 

  Rekonštrukcia cesty III/3892, Kalná Roztoka - Klenová 04.5 RF 115 000 € 

  Rekonštrukcia cesty III/3128, Jarabina - Litmanová 04.5 RF 180 000 € 

  Rekonštrukcia cesty III/3572, Vyšný Hrabovec - Tokajík 04.5 RF 145 000 € 

  Rekonštrukcia cesty III/3552, Nižný Orlík - Vyšná Jedľová 04.5 RF 200 000 € 

  Rekonštrukcia cesty III/3617, Vranov nad Topľou-Jastrabie 04.5 RF 100 000 € 

  Rekonštrukcia cesty III/3635, Malá Domaša - Detrík 04.5 RF 100 000 € 

Oblasť financovania: Kultúrne služby     28 800 € 

Ľubovnianske múzeum - 
hrad Stará Ľubovňa 

Obnova hradu Ľubovňa – rekonštrukcia severovýchodnej steny hradby a 3. 
nádvoria – PD 08. RF 28 800 € 

Oblasť financovania: Vzdelávanie     142 500 € 

Stredná zdravotnícka 
škola Prešov Celková rekonštrukcia  elektroinštalácie blok B - PD 09. RF 7 500 

Stredná zdravotnícka 
škola Prešov 

Prístavba požiarnych schodísk vrátane PD - dofinancovanie 09. RF 35 000 



 

Obchodná akadémia 
Prešov 

Vybavenie jazykového laboratória, multimediálna učebňa s reprografickou 
technikou 09. RF -30 000 

SOŠ technická Prešov Modernizácia servera a štruktúrovaná kabeláž 09. RF 30 000 

Škola v prírode Detský raj Rekonštrukcia ČOV 09. RF 100 000 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Príloha č. 2 k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 626/2021 zo dňa 15. 2. 2021 

 

Oblasť financovania:  Úrad samosprávneho kraja - PD spolu 0 € 

Projektové dokumentácie pre Kultúrne zariadenia 14 600 € 

Názov projektovej dokumentácie Objekt v správe OvZP Suma 

PD a investičný zámer opravy havarijného stavu historických budov  
na Hlavnej 53 Šarišská galéria v Prešove 14 600 € 

Projektové dokumentácie pre Školské zariadenia   -14 600 € 

Názov projektovej dokumentácie Objekt v správe OvZP Suma 

Výstavba novej telocvične - PD Gymnázium T. Vansovej Stará Ľubovňa 5 600 € 

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

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

Prístavba objektu - PD Stredná zdravotnícka škola Prešov  42 000 € 

Modernizácia sociálnych zariadení s bezbariérovým prístupom  
pre handicapovaných (laboratórna časť, riaditeľstvo a školské dielne) - PD SPŠ strojnícka Prešov -2 440 € 

Rekonštrukcia striech objektov školy - PD SPŠ strojnícka Prešov -47 300 € 

 
 



 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 627 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k pasportizácii majetku VÚC v správe Šarišskej galérie v Prešove – 
- poslanecký návrh poslanca PhDr. Damankoša, PhD. 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
u k l a d á  
 
riaditeľovi Úradu PSK zabezpečiť pasportizáciu majetku VÚC v správe Šarišskej 
galérie v Prešove za účelom zistenia reálneho stavu nehnuteľností a určenia 
potreby ďalších rekonštrukcií. 
 
Termín: apríl 2021                                              Zodpovedný: riaditeľ Úradu PSK 
 
 
  
 
V Prešove dňa 19. februára 2021  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                   PhDr. Jozef Kičura v. r. 
 
                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r.                
             
                                                                  

 
                                      



 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 628 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k informatívnej správe o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s bodom 2, časť IV. 
Zásad rozpočtového procesu PSK v znení neskorších zmien a doplnkov 
v nadväznosti na zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov  
 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
 
rozpis schváleného rozpočtu pre rok 2021 do úrovne kategórií za organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 
 
  
 
V Prešove dňa 19. februára 2021  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                   PhDr. Jozef Kičura v. r. 
 
                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r.                
             
                                                                  

 
             
                                                                  

 



 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 629 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k  návrhu  na  rozdelenie  finančného  príspevku na rok 2021 pre subjekty  
vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  
na území PSK v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IV bod 1 písm. b) Všeobecne 
záväzného nariadenia PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku 
akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe  alebo obci na vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v platnom znení  
 
s c h v a ľ u j e 
  
finančný príspevok na rok 2021 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately v platnom znení v celkovej výške 115 500 eur pre tieto subjekty:  
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      PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

 

Katarína Očkaiová v. r.                   PhDr. Jozef Kičura v. r. 
 
                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r.             

Trojlístok, n. o., Prešov 3 vykonávatelia opatrení 31 500 eur 
Mesto Prešov 2 vykonávatelia opatrení 21 000 eur 
Návrat, o. z., Bratislava 2 vykonávatelia opatrení 21 000 eur 
Človek v ohrození, n. o., 
Bratislava 

2 vykonávatelia opatrení 21 000 eur 

Spoločnosť priateľov 
detí z detských domovov 
Úsmev ako dar, o. z., 
Bratislava 

2 vykonávatelia opatrení 21 000 eur 

Celkom 11 vykonávateľov opatrení 115 500 eur 



 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 630 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k zmenám v sieti škôl a školských zariadení SR 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení, zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení a v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 

 

s c h v a ľ u j e 
 
zmenu v sieti škôl a školských zariadení SR, ktorá spočíva vo vyradení Školského 
internátu, Družstevná 1474/19, Humenné ako súčasti Strednej odbornej školy 
technickej, Družstevná 1474/19, Humenné zo siete škôl a školských zariadení SR 
k 31. augustu 2021. 
 
  
V Prešove dňa 19. februára 2021  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 631 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k návrhu na podanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu 
športu za účelom rekonštrukcie telocvične Spojenej školy, Bijacovce 
________________________________________________________________ 
 
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 Fondu na podporu športu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry“, číslo: 2020/001 
 
B.  s c h v a ľ u j e 

 

B. 1.  investičnú akciu s názvom „Rekonštrukcia telocvične v Bijacovciach“ a prípravu žiadosti 
o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry“, číslo: 2020/001 
 
B. 2.  spolufinancovanie projektu najmenej vo výške 50 % celkových oprávnených výdavkov 
projektu v sume 421 442 eur (kapitálové finančné prostriedky) 
 
B. 3. predfinancovanie projektu vo výške 10 % objemu žiadaného príspevku v sume 42 145 eur 
do obdobia refundácie príspevku (kapitálové finančné prostriedky) 
 
B. 4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK  
 

B. 5.  uhradenie administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti vo výške 422 eur (bežné 
výdavky). 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 632 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k zmene Výzvy Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre 
rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 
v platnom znení  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. VII. bodom 8. Rokovacieho 
poriadku Zastupiteľstva PSK 
 
s c h v a ľ u j e  
 
zmenu Výzvy Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 
v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení 
schválenej uznesením Zastupiteľstva PSK č. 594/2020 dňa 14. 12. 2020 nasledovne: 
 
- vo Výzve Mikroprogram PSK sa mení čl. III Podmienky výzvy a znie takto: 

 
Vyhlasovateľ výzvy Prešovský samosprávny kraj 
Celková suma alokácie  
pre Výzvu Mikroprogram spolu: 

1 280 000,00 eur  

Termín realizácie podporenej  činnosti 01. 01. 2021 – 31. 10. 2021 
Termín na predloženie  žiadosti 15. 01. 2021 – 28. 02. 2021 
Min. výška dotácie na jednu žiadosť 700,00 eur 
Max. výška dotácie na jednu žiadosť 10 000,00 eur  
Spolufinancovanie podporenej činnosti 20 % zo schválenej dotácie 
Spôsob financovania systém refundácie 
Termín schválenia dotácie máj 2021 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 633 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k zmene Výzvy PREDSEDU PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 
2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 
v platnom znení  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. VII. bodom 8. Rokovacieho 
poriadku Zastupiteľstva PSK 
 
s c h v a ľ u j e  
 
zmenu Výzvy PREDSEDU PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 
v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení 
schválenej uznesením Zastupiteľstva PSK č. 593/2020 dňa 14. 12. 2020 nasledovne: 
 
- vo Výzve PREDSEDU PSK sa mení čl. III Podmienky výzvy a znie takto: 

 
Vyhlasovateľ výzvy Prešovský samosprávny kraj 
Celková suma alokácie  
pre Výzvu PREDSEDU PSK spolu: 

320 000,00 eur  

Termín realizácie podporenej  činnosti 01. 01. 2021 – 31. 10. 2021 
Termín na predloženie  žiadosti 15. 01. 2021 – 28. 02. 2021 
Min. výška dotácie na jednu žiadosť 1 000 eur 
Max. výška dotácie na jednu žiadosť 10 000,00 eur (avšak maximálne 80 % z celkového 

rozpočtu) 
Spolufinancovanie podporenej činnosti 20 % zo schválenej dotácie 
Spôsob financovania systém refundácie 
Termín schválenia dotácie máj 2021 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 634 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 393/2020 zo dňa 10. 2. 2020 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v 
znení neskorších predpisov 
 
 
m e n í    a    d o p ĺ ň a  
 
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 393/2020 zo dňa 10. 2. 2020 k návrhu na schválenie účasti 
PSK v pripravovanom projekte „Zlepšenie dostupnosti a mobility v rámci SK-UA 
cezhraničného regiónu“ v rámci 3. výzvy Maďarsko - Slovensko – Ukrajinsko - Rumunského 
cezhraničného programu ENI 2014 – 2020 nasledovne: 
 
dopĺňa sa bod 6. v znení: 
 
6. zabezpečenie finančných prostriedkov na dofinancovanie realizovaného projektu vo výške 
cca 21 120,12 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Táto suma zodpovedá 
rozhodnutiu riadiaceho orgánu o krátení rozpočtov všetkých predkladaných projektov o 15 %. 
Danú sumu v prípade potreby musí dofinancovať partner projektu. 
 
Ostatný text uznesenia ostáva nezmenený. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 635 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 535/2020  
zo dňa 24. 8. 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. 535/2020 zo dňa 24. 8. 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.1. sa mení pôvodný text:  
 
A.1. predloženie žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, 
Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – II. etapa“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-
SC223-2020-57 zo dňa 15. 04. 2020.  
 
a nahrádza sa textom v znení:  

A.1. predloženie žiadostí o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaných projektov 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, 
Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – II. etapa“  a „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry 
v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – III. etapa“ 
a prípadných následných časových etáp na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-
57 zo dňa 15. 4. 2020. 

v bode A.2. sa mení pôvodný text: 

A.2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.1. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v sume maximálne 268 163,76 eur (typ výdavkov: kapitálové výdavky 
a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových 
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci. 

 



 

a nahrádza sa textom v znení: 

A.2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaných 
projektov uvedených v bode A.1. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektov v sume maximálne 268 163,76 eur (typ výdavkov: kapitálové výdavky 
a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu bežných výdavkov) ako rozdiel celkových 
oprávnených výdavkov projektov a poskytnutých NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci. 

v bode A.3. sa mení pôvodný text: 

A.3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projekte uvedenom 
v bode A.1. z rozpočtu kraja. 

a nahrádza sa textom v znení: 

A.3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projektoch uvedených 
v bode A.1. z rozpočtu kraja. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 636 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k informatívnej správe o iniciatíve Catching-up Regions v PSK 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 
2 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov  
 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
 
informatívnu správu o iniciatíve Catching-up Regions v PSK. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 637 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k Akčnému plánu na podporu hospodárskeho rastu v PSK pre tretiu etapu 
iniciatívy Catching-up Regions pre rok 2021  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 
2 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov  
 
s c h v a ľ u j e  
 
Akčný plán na podporu hospodárskeho rastu v Prešovskom samosprávnom kraji 
pre tretiu etapu iniciatívy Catching-up Regions pre rok 2021 v zmysle 
predloženého návrhu.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 638 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k financovaniu výdavkov súvisiacich s majetkovoprávnym vysporiadaním 
Poloniny trail 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 zákona NR 
SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov  
 
A.    s c h v a ľ u j e 
 
A.1. financovanie majetkovoprávneho vysporiadania v predpokladanej výške 200 000 eur  
        takto: 

- kúpa pozemkov 120 000 eur 
- zhotovenie znaleckých posudkov a geometrických plánov 40 000 eur 
- iné výdavky spojené s MPV 40 000 eur. 

 
Tieto výdavky sú oprávnenými výdavkami v rámci pripravovaného projektu 
„Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“. Projekt bude predkladaný v rámci 
pripravovanej Špeciálnej výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu pre 
Komponent: Zvýšenie dynamiky rozvoja regiónu a je v súlade s výstupmi iniciatívy 
Catching-up Regions II. realizovanej na úrovni PSK v spolupráci so Svetovou bankou a 
Európskou komisiou. 

 
A.2. spolufinancovanie týchto výdavkov zo zdrojov PSK v celkovej výše 15 %, t. j. 30 000 eur. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 639 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k vstupnej správe k Integrovanej územnej stratégii PSK  
na roky 2021 - 2030  
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e 
 
vstupnú správu k Integrovanej územnej stratégii PSK na roky 2021 – 2030. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 640 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k spracovaniu harmonogramu predkladania materiálov PSK  
na rokovanie Zastupiteľstva PSK  
- poslanecký návrh poslanca PhDr. Damankoša, PhD. 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
u k l a d á 
 
riaditeľovi Úradu PSK zabezpečiť spracovanie harmonogramu predkladania 
materiálov PSK na rokovanie zastupiteľstva, ktoré súvisia s prípravou 
dokumentácie a následného čerpania finančných prostriedkov z nasledujúcich 
zdrojov: PHSR, Catching-up Regions, Integrovaná územná stratégia PSK, 
Kohézna politika, Partnerská dohoda, Plán obnovy PSK.  
 
Termín: marec 2021                                           Zodpovedný: riaditeľ Úradu PSK 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 641 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
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. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 642 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k schváleniu predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania  
pre Adaptačnú stratégiu na zmenu klímy PSK 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 zákona NR 
SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov 
     
A.    s c h v a ľ u j e 
  
A.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Adaptačná stratégia Prešovského samosprávneho kraja“, ktorého ciele sú v súlade 
s plánom regionálneho rozvoja PSK 
   
A.2.  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
  
A.3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
 
A.4. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške 3 750 eur (typ výdavkov: bežné výdavky). 
  
 
V Prešove dňa 19. februára 2021 
 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                   PhDr. Jozef Kičura v. r. 
 
                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r.                
                                                                                        



 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 643 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k  predfinancovaniu  a  spolufinancovaniu  pre  projekt „Obnova hradu Ľubovňa (NKP 
975 Vs) – rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria“  v rámci výzvy  CLT01 
z   programu    „Podnikanie  v   kultúre,   kultúrne  dedičstvo  a  kultúrna   spolupráca“ 
vyhlásenej Úradom vlády SR (Granty EHP 2014 – 2021) 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
A.   s c h v a ľ u j e  
 
A.1. realizáciu projektu pre Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni s názvom  
„Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) – rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. 
nádvoria“ s predpokladanými celkovými oprávnenými výdavkami projektu max. 850 585 eur, 
v tom bežné výdavky 255 175 eur, kapitálové výdavky 595 410 eur. Poskytnuté nenávratné 
zdroje sú schválené vo výške 799 550 eur.  
 
A.2. zabezpečenie finančných prostriedkov pre Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni  
na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške max. 51 035 eur, v tom bežné výdavky 
7 655 eur, kapitálové výdavky  43 380 eur a zabezpečenie finančných prostriedkov na 
predfinancovanie zo zdrojov PSK v súlade s podmienkami poskytnutia grantu.     
 
A.3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia grantu. 
 
A.4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov zo zdrojov PSK. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 644 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k  predfinancovaniu  a  spolufinancovaniu  projektu Carpathian Star Way – Karpatská 
hviezdna dráha pre prijímateľa Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v rámci Programu 
ENI Cros-border Cooperation Programme 2014 -2020, Hungary - Slovakia, Romania - 
Ukrajine 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
A.     s c h v a ľ u j e  
 
A.1. realizáciu projektu Carpathian Star Way - Karpatská hviezdna dráha  pre prijímateľa 
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 353 
910 eur, v tom kapitálové výdavky 242 000 eur, bežné výdavky 111 910 eur. 
 
A.2. zabezpečenie finančných prostriedkov pre prijímateľa Vihorlatská hvezdáreň 
v Humennom na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške max. 13 537,06 eur (5 % 
zo sumy 270 741,15 eur), v tom bežné výdavky 5 529,27 eur, kapitálové výdavky 8 007,79 eur 
a zabezpečenie finančných prostriedkov na predfinancovanie zo zdrojov PSK v súlade 
s podmienkami poskytnutia grantu.     
 
A.3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia grantu. 
 
A.4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov zo zdrojov PSK. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 645 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k  predfinancovaniu  a  spolufinancovaniu  pre projekt Krajského múzea v Prešove 
„Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí“ v rámci výzvy na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
A.     s c h v a ľ u j e  
 
A.1. realizáciu projektu pre Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, Prešov s názvom  
„Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí“ s predpokladanými 
celkovými oprávnenými výdavkami projektu 40 331,70 eur, v tom bežné výdavky 40 331,70 
eur, kapitálové výdavky 0 eur. 
 
A.2. zabezpečenie finančných prostriedkov pre  Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, Prešov 
na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 2 016,59 eur, v tom bežné výdavky 
2 016,59 eur, kapitálové výdavky 0 eur a zabezpečenie finančných prostriedkov na 
predfinancovanie zo zdrojov PSK v súlade s podmienkami poskytnutia grantu.     
 
A.3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia grantu. 
 
A.4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov zo zdrojov PSK. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 646 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k  predfinancovaniu  a  spolufinancovaniu  pre  projekt  Krajského  múzea  v Prešove  
„Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva“ v rámci výzvy na predkladanie  
žiadostí o poskytnutie  finančného  príspevku  pre  mikroprojekty  v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
A.     s c h v a ľ u j e  
 
A.1. realizáciu projektu pre Krajské múzeum v Prešove s názvom „Vzdelávanie v oblasti 
ochrany kultúrneho dedičstva“ s predpokladanými celkovými oprávnenými výdavkami 
projektu max. 37 613,40 eur, v tom bežné výdavky 23 313,40 eur, kapitálové výdavky 
14 300,00 eur. 
 
A.2. zabezpečenie finančných prostriedkov pre Krajské múzeum v Prešove s názvom 
„Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva“ na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške max. 1 880,67 eur, v tom bežné výdavky 1 165,67 eur, kapitálové výdavky 
715,00 eur a zabezpečenie finančných prostriedkov na predfinancovanie zo zdrojov PSK 
v súlade s podmienkami poskytnutia grantu.     
 
A.3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia grantu. 
 
A.4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov zo zdrojov PSK. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 647 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k schváleniu zámeru  vstupu Hornozemplínskej knižnice do  projektu  Multifunkčné 
centrum 4.0 v rámci  „Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí  o  projekt  Miestny 
rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (SK – Miestny rozvoj) Nórske granty“ 
vyhlásenej Úradom vlády SR v roku 2020 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
A.     s c h v a ľ u j e  
 
A.1. predloženie žiadosti Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou o poskytnutie 
finančného príspevku za účelom realizácie projektu Multifunkčné centrum 4.0 s 
predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 597 894 eur, v tom bežné výdavky  208 614 eur, 
kapitálové výdavky 389 280 eur. 
 
A.2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
 
A.3. zabezpečenie finančných prostriedkov na predfinancovanie po poskytnutí prvej zálohovej 
platby. 
 
A.4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 648 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k pripravovaným investičným akciám PSK v predpokladanej hodnote  
nad 1 mil. eur 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
s c h v a ľ u j e  
 
pripravované investičné akcie PSK s predpokladanou hodnotou nad 1 mil. eur: 
 
A) Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy vo Vranove nad Topľou 
 
B) Rekonštrukcia objektu Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, Slovenská 18 
 
C) Rekonštrukcia presklenej vstupnej časti budovy DJZ v Prešove 
 
D) Sídlo Strednej športovej školy, Kukučínova 4239/1, Poprad 
 
E) Rekonštrukcia budovy internátu Strednej odbornej školy lesníckej v Bijacovciach  
     na účely dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 649 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 376/2019  
zo dňa 9. 12. 2019 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v spojení 
s článkom VII. bodom 8. Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK v platnom znení  
 
m e n í  

 
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 376/2019 zo dňa 9. 12. 2019 doplnením 6. bodu 
v nasledovnom znení:  

 
6. dofinancovanie projektu „Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským 
samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny – 2. etapa” z rozpočtu PSK na 
pokrytie pôvodne požadovaného finančného príspevku z dôvodu zníženého finančného 
príspevku z Programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 - 2020 vo 
výške max. 160 000,00 eur. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 650 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k plánu investičných akcií Správy a údržby ciest PSK pre rok 2021 
________________________________________________________________ 
 
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  

 
s c h v a ľ u j e 
 
plán investičných akcií Správy a údržby ciest PSK pre rok 2021 v zmysle 
predloženého návrhu.   
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 651 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k zaradeniu strategicky významných účelových komunikácií do údržby 
kraja v rámci výkonov Správy a údržby ciest PSK na rok 2021 
________________________________________________________________ 
 
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  

 
A/ s c h v a ľ u j e 
 
zaradenie týchto strategicky významných účelových komunikácií do údržby kraja 
v rámci výkonov Správy a údržby ciest PSK na rok 2021: 
 

1. úsek komunikácie v dĺžke cca 3,660 km v obci Bžany, okres Stropkov, od koncového 
uzlového bodu cesty III/3571 v smere do rekreačnej oblasti Domaša – Valkov 

 

2. úsek komunikácie v dĺžke cca 0,935 km v obci Ždiar, okres Poprad, od odbočky z cesty 
I/66 po parkovisko a rampu, vedie k významnému stredisku – Bachledova dolina  

 
3. úsek komunikácie v dĺžke cca 8,830 km od odbočky I/66 za obcou Ždiar v smere do obce 

Osturňa, okres Poprad, okres Kežmarok 
 

4.   úsek komunikácie v dĺžke cca 2,500 km v obci Osturňa, časť pamiatková rezervácia, okres   
      Kežmarok 

 
5.    úsek komunikácie  v dĺžke cca 2,290 km v obci Lučivná, okres Poprad, od odbočky z cesty 
       I/18  v  meste  Svit  v smere do Lopušnej doliny po odbočku k lyžiarskym vlekom, vedie 
       k významnému lyžiarskemu stredisku – Lopušná dolina 

    
6.   úsek komunikácie v dĺžke 1,400 km v obci Jezersko 

  
 

 
 
 
 

 



 

B /  u k l a d á   
 
povinnosť Správe a údržbe ciest PSK zapracovať uvedené úseky do Operačného 
plánu zimnej údržby ciest PSK a vecných plánov údržby. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 652 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. b) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na § 9 
ods. 2 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v 
znení neskorších predpisov  
 

 
 

s c h v a ľ u j e 
 

 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho 
kraja v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
 
V Prešove dňa 19. februára 2021 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                   PhDr. Jozef Kičura v. r. 
 
                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r.                
             
                                                                  
 



 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 653 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k majetkovému podielu PSK v obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN 
ARÉNA, s. r. o. – prípad hodný osobitného zreteľa  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo  Prešovského samosprávneho kraja 
 
s c h v a ľ u j e 
 

prevod obchodného podielu Prešovského samosprávneho kraja v spoločnosti 
FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 
50494970, spoločníkovi mestu Prešov so sídlom Hlavná 73,  080 01 Prešov,  IČO: 
00327646, vo výške 49 % hodnoty imania za cenu 101 234 eur z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa  v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov spočívajúceho v skutočnosti, že ide o realizáciu predkupného práva 
spoločníka dohodnutého v čl. V písm. 8 Spoločenskej zmluvy o založení 
spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 30. 8. 2016,  ktorým je mesto Prešov,  
sídlo Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 00327646, trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov. 
 
 
V Prešove dňa 19. februára 2021 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                   PhDr. Jozef Kičura v. r. 
 
                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r.                
                                                                                    



 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 654 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK -  
- prípad hodný osobitného zreteľa 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 
písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v 
znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 
 
A. k o n š t a t u j e,    
 
 že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný 
 
 
B.      s c h v a ľ u j e,   
 
      v súlade s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

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

 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v súlade s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja zapísaného na LV č. 109 v k. ú. 
Orkucany, a to: 

 
parcela registra C KN parcelné číslo 787/3, ostatná plocha o výmere 51 m2 

parcela registra C KN parcelné číslo 787/4, ostatná plocha o výmere 36 m2 

parcela registra C KN parcelné číslo 787/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 205 m2 

 

  spoluvlastnícky podiel 1/1 
  ťarchy: bez zápisu 

 



 

    do vlastníctva kupujúceho – Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov, 
IČO: 00327735, za kúpnu cenu 1,00 euro. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

 Ide o realizáciu verejnoprospešnej stavby cyklochodníka na predmetných pozemkoch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
V Prešove dňa 19. februára 2021 
 
 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                   PhDr. Jozef Kičura v. r. 
 
                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r.                
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 655 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
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 
  
 
A. s c h v a ľ u j e  
 
A.1.     prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Jednotný majetkový fond  
           zväzov   odborových   organizácií  v   Slovenskej   republike,   Odborárske  námestie  3,  815 70 
           Bratislava, IČO: 30779618, DIČ: 2020373432, zapísaného v k. ú. Tatranská Lomnica, LV č. 826, 
           a to: 

 
   stavby: 
   čistiareň odpadových vôd (ČOV), súpisné číslo 15018, postavená na pozemku registra C KN 
   parcelné   číslo   3268/11,   zastavaná  plocha  a  nádvorie  o  výmere  33 m2,  s  technológiou  
   prináležiacou objektu štrbinová nádrž o rozmeroch 3000 x 3000 mm, aktivačná nádrž 4690 x  
   7000 mm, dosadzovacia nádrž 3000 x 3000 mm, biologický filter priemeru 6900 mm, kalové  
   polia  8500 x 3000 mm,   čerpacia  stanica,   chlórovacia  nádrž,  vnútroareálová  kanalizácia,  
   spevnené plochy, NN prípojka a oplotenie 

 
   murovaná stavba bez súp. č. - zariadenie k čistiarni odpadových vôd postavená na pozemku  
   registra C KN parcelné číslo 3268/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 44 m2  

 
príslušenstvo: hlavný zberač splaškovej kanalizácie z kameninového potrubia priemeru DN 150 
- 300 mm a prípojné potrubie k jednotlivým objektom A,B,C,D,E,F,G (7 ks) z kameninového 
potrubia DN 150 - 250 mm a 36 ks kanalizačných šácht. (Trajektória potrubia je vedená 
parcelami: KN-C 105, 115, 385/3, 385/7,  386/1, 386/3, 386/7, 101/2,  94, 93, 92/1, 90/1, 400/7, 
400/8, 3268/5, 3268/6) 
 

     spoluvlastnícky podiel 1/1 
    ťarchy: bez zápisu 

 
A.2.     prevod  vlastníctva   projektovej   dokumentácie   na   rekonštrukciu  ČOV  Tatranská  Lesná  
           „STAVEBNÉ  A  TECHNOLOGICKÉ ÚPRAVY NA VODNEJ STAVBE MECHANICKO-  
           BIOLOGICKEJ ČOV“,  ktorú  vypracovala  spoločnosť  W-Control,  s. r. o.,  za  podmienky,  
           že  predávajúci  súhlasí  so  zmenou stavebníka v stavebnom konaní,  v  ktorom  bolo  vydané  
           stavebné povolenie na rekonštrukciu ČOV, 



 

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, za celkovú kúpnu cenu 2,00 (pri cene 1,00 € za stavby a 1,00 € za 
projektovú dokumentáciu), ktoré zveruje do správy Školy v prírode Detský raj v Tatranskej 
Lesnej, Tatranská Lesná 7, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 00186759. 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 19. februára 2021 
 
 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                   PhDr. Jozef Kičura v. r. 
 
                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r.                
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 656 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
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 vedeného na LV č. 3998, k. ú. Lipany, a to: 
 

- parcela registra CKN č. 1254/3, trvalý trávny porast o výmere 283 m2,  
- parcela registra CKN č. 1254/4, trvalý trávny porast o výmere 79 m2, 
- parcela registra CKN č. 1254/7, trvalý trávny porast o výmere 64 m2, 
- parcela registra CKN č. 1254/8, trvalý trávny porast o výmere 75 m2, 
- parcela registra CKN č. 1263/45, vodná plocha o výmere 62 m2, 
- parcela registra CKN č. 1263/46, vodná plocha o výmere 3 m2, 
- parcela registra CKN č. 1458/19, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 
- parcela registra CKN č. 1458/20, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2, 
- parcela registra CKN č. 1458/21, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 105 m2, 
- parcela registra CKN č. 1458/22, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 
- parcela registra CKN č. 1458/23, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 m2, 
- parcela registra CKN č. 1458/24, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, 

 

ťarchy: podľa LV 
 
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 
 
2. Liščinský Ján (USA) – v správe Slovenského pozemkového fondu v podiele 660/10560, 
3. Liščinský Július – v správe Slovenského pozemkového fondu v podiele 352/10560, 
4. Liščinský Ján (USA) – v správe Slovenského pozemkového fondu v podiele 330/10560, 
5. Liščinský Július – v správe Slovenského pozemkového fondu v podiele 220/10560, 
8. Miko Milan, bytom 010 01 Žilina, v podiele 748/84480, 
11. Tomčíková Mária – v správe Slovenského pozemkového fondu v podiele 1500/10560, 
14. Leško Vincent – v správe Slovenského pozemkového fondu v podiele 285/10560, 
15. Lešková Anna – v správe Slovenského pozemkového fondu v podiele 285/10560, 



 

16. Huba Juraj – v správe Slovenského pozemkového fondu v podiele 195/10560,  
17. Hubová Františka – v  správe  Slovenského pozemkového fondu v podiele 195/10560 
 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 5 184,20 €  (pri cene 
15,54 €/m2). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 19. februára 2021 
 
 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                   PhDr. Jozef Kičura v. r. 
 
                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r.                
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 657 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
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   
 
bezodplatný prevod pozemkov 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 v rámci pripravovaného projektu 
„Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“  

a) v k. ú. Stakčín, a to: 

• novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 1852/6, ostatná plocha o výmere 21 m2  
• novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 1915/6, ostatná plocha o výmere 241 m2  

odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN č. 1028, ostatná plocha o výmere 14 039 m2  
• novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 1850/5, ostatná plocha o výmere 32 m2  

odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN č. 1029, ostatná plocha o výmere 13 323 m2  
 
pôvodné parcely sú zapísané na LV č. 1495, k. ú. Stakčín a odčlenené geometrickým plánom 
č. 46123628-51/2020 zo dňa 7.12.2020 vyhotoveným GroReal, spol. s.r.o., T. G. Masaryka 
325/2, 960 01 Zvolen, IČO: 46 123 628, úradne overeným Okresným úradom Snina, 
katastrálnym odborom dňa 11.02.2021 pod číslom G1-25/2021 

 
• novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 1634/3, zastavaná plocha o výmere 4858 m2  

odčlenenej  od  pôvodnej  parcely  registra  E KN  č. 969, ostatná plocha o výmere 1478 m2  

a parcely registra E KN č. 980, ostatná plocha o výmere 49 730 m2  
• novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 1881/5, zastavaná plocha o výmere 8609 m2  

odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN č. 980, ostatná plocha o výmere 49 730 m2 

 

pôvodné parcely sú zapísané na LV č. 1495, k. ú. Stakčín a odčlenené geometrickým plánom 
č. 46123628-53/2020 zo dňa 14.12.2020 vyhotoveným GroReal, spol. s.r.o., T. G. Masaryka 
325/2, 960 01 Zvolen, IČO: 46 123 628, úradne overeným Okresným úradom Snina, 
katastrálnym odborom dňa 12.02.2021 pod číslom G1-33/2021 

 



 

• novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 1029/32, ostatná plocha o výmere 462 m2  
• novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 1029/36, ostatná plocha o výmere 688 m2  
• novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 1029/37, ostatná plocha o výmere 155 m2  

odčlenené od pôvodnej parcely registra E KN č. 958, ostatná plocha o výmere 23 180 m2, 
zapísanej na LV č. 1495, k. ú. Stakčín a odčlenené geometrickým plánom č. 46123628-
52/2020 zo dňa 11.12.2020 vyhotoveným GroReal, spol. s.r.o., T. G. Masaryka 325/2, 960 
01 Zvolen, IČO: 46 123 628, úradne overeným Okresným úradom Snina, katastrálnym 
odborom dňa 10.02.2021 pod číslom G1-19/2021 

 

ťarchy: bez zápisu 

 

b) v k. ú. Stariná nad Cirochou, a to: 
• novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 131/4, ostatná plocha o výmere 103 m2  
• novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 171/4, zastavaná plocha o výmere 16 m2  
• novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 172/4, zastavaná plocha o výmere 2012 m2  

odčlenené od pôvodnej parcely registra E KN č. 2201, ostatná plocha o výmere 14047 m2, 
zapísanej na LV č. 404, k. ú. Stariná nad Cirochou a odčlenené geometrickým plánom č. 
46123628-54/2020 zo dňa 13.12.2020 vyhotoveným GroReal, spol. s.r.o., T. G. Masaryka 
325/2, 960 01 Zvolen, IČO: 46 123 628, úradne overeným Okresným úradom Snina, 
katastrálnym odborom dňa 12.02.2021 pod číslom G1-34/2021 

 
ťarchy: bez zápisu 

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

 
 
 
V Prešove dňa 19. februára 2021 
 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                   PhDr. Jozef Kičura v. r. 
 
                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r.                
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 658 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
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   
 
bezodplatný prevod pozemkov z výlučného vlastníctva - SR – Lesopoľnohospodársky majetok 
Ulič, š. p., Ulič 96, 067 67 Ulič, IČO: 492531, v zmysle § 34 ods. 9 a ods. 13 zákona č. 330/1991 
Zb. v znení neskorších predpisov v rámci pripravovaného projektu „Dobudovanie 
cykloinfraštruktúry Poloniny trail“ v k. ú. Stakčín, a to: 

• novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 1912/7, ostatná plocha o výmere 1001 m2,  
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN č. 737, lesný pozemok o výmere 112920 m2,  
zapísanej na LV 1961, k. ú. Stakčín, geometrickým plánom č. 46123628-51/2020 zo dňa 
7.12.2020 vyhotoveným GroReal, spol. s.r.o., T. G. Masaryka 325/2, 960 01 Zvolen, IČO: 
46 123 628, úradne overeným Okresným úradom Snina, katastrálnym odborom dňa 
11.02.2021 pod číslom G1-25/2021 

 
ťarchy: bez zápisu 

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

 
V Prešove dňa 19. februára 2021 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                   PhDr. Jozef Kičura v. r. 
 
                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r.             



 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 659 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

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

 
 A. k o n š t a t u j e,  
 
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  B.1  tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   
 
B.1 prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja zapísaného na LV č. 1226,        

k. ú Ľubotice, obec Ľubotice, okres Prešov, a to: 
 
 pozemky registra C KN: 

- parcelné číslo 2836, ostatná plocha o výmere 2188 m2 
 -     parcelné číslo 2837, ostatná plocha o výmere 190 m²  
 -     parcelné číslo 2838, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 3098 m²  
 
 stavby: 

- druh stavby – prevádzková budova na pozemku registra C KN parcelné číslo 2838, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 3098 m² 
 
s príslušenstvom: vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, elektroprípojka, plynová 
prípojka, spevnené plochy – chodníky na parcele C KN 2836 a vonkajšie schody na parcele 
registra C KN 2840/2 
 

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. 235/2020 zo 
dňa 23. 12. 2020, vyhotoveným znalcom Ing. Peter Turek, Levoča a Ing. Stanislav Čurilla, 
Spišská Nová Ves, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 3.675 198,05 €, z toho stavby 
3.401 254,46 €, vonkajšie úpravy (príslušenstvo) 26.537,91 € a pozemky 247.405,68 € pri 
jednotkovej cene pozemkov 45,18 €/m². 

 
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, t. j. 3.675 198,05 €,   
 

b) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa, 
 

c) lehota splatnosti doplatku 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, 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), 
 
g) akceptácia existencie nájomných vzťahov k predávaným nehnuteľnostiam. 
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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 – Stredná priemyselná škola drevárska, budova 
a pozemky v k. ú. Ľubotice – 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, (obsah 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 zložil 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, (obsah 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.  
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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 s Mgr. Katarínou Imrichovou, vedúcou oddelenia 
správy budov Prešovského samosprávneho kraja (tel.: +51 70 81 347; e-mail: 
katarina.imrichova@vucpo.sk.     
        

 b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 19. februára 2021 
 
 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                   PhDr. Jozef Kičura v. r. 
 
                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r.                
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 660 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k návrhu na prijatie uznesenia o neupotrebiteľnosti majetku a k schváleniu fyzickej 
likvidácie neupotrebiteľného hnuteľného a 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 § 7 a § 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: 
 

• Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove, vedený na LV č. 12693, parcelné číslo KN - C 
14803/2, súpisné číslo 11743 (lakovňa), k. ú. Prešov 

• Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 2, Kežmarok, vedený 
na LV č. 1994, parcelné číslo 3722/4, súpisné číslo 4219 (garáž) a majetok na parcelnom čísle 
3722/2 bez súpisného čísla (športové ihrisko), k. ú. Kežmarok 

• SÚC PSK, oblasť Poprad, vedený na LV č. 1186, parcelné číslo KN-C 174/3, súpisné číslo 4298 
(chata montovaná), k. ú. Stráže pod Tatrami 

• SÚC PSK, oblasť Poprad, vedený na LV č. 1186, parcelné číslo KN-C 174/5, (tenisový dvorec), 
k. ú. Stráže pod Tatrami 

• SÚC PSK, oblasť Poprad, vedený na LV č. 1186, parcelné číslo KN-C 174/14, (vrátnica), k. ú. 
Stráže pod Tatrami 

• SÚC PSK, oblasť Poprad, vedený na LV č. 6727, parcelné číslo KN-C 2341, (prístrešok 
čerpadla benkaloru), k. ú. Levoča 

• SÚC PSK, oblasť Stará Ľubovňa, na LV  č. 1258, k. ú. Stará Ľubovňa, parcelné číslo KN-C 
802/15, súpisné číslo 1829 (sklad soli)  

a hnuteľný majetok Prešovského samosprávneho kraja v správe: 
• SÚC PSK podľa zoznamu v bode B tohto uznesenia 

je pre Prešovský samosprávny kraj 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, fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného majetku a fyzickú 
likvidáciu neupotrebiteľného nehnuteľného majetku:  
 



 

Názov umiestnenia 
 

Inventárne 
číslo 

Názov 
majetku 

Súp. č./ 
parc. č. 

Dátum 
zaradenia 

Vstupná 
cena € 

Účtovná 
ZC € 

Spojená škola,   
     Ľ. Podjavorinskej 

22, Prešov 

 
2 500305 

objekt 
lakovňa 

 

11743/ 
KN-C 

14803/2 

 
31.01.1999 

 
18 098,35  

 
0,00  

SOŠ agrop. 
a technická,  
Kežmarok 

 
 

1/812/2 

 
 

garáž 
 

4219/ 
KN-C 3722/4 

 
 

01.09.2011 

 
 

982,87  

 
 

0,00  

 
SOŠ agrop. 
a technická, 
Kežmarok 

 

 
 
 

2823/2 

 
stavba 

športové 
ihrisko 

 
bez s. č./ 

KN-C 3722/2 
 

 
 

 
 

01.09.2011 

 
 

1 754,63  

 
 

0,00  

SÚC PSK,  
oblasť Poprad 

181200001 objekt chata 
montovaná 

4298/ 
KN-C 
174/3 

 

01.01.1967 15 174,87 0,00 

SÚC PSK,  
oblasť Poprad 

181100024 tenisový 
dvorec 

bez s. č./ 
KN-C 
174/5 

 

31.10.2002 2 916,03 0,00 

SÚC PSK,  
oblasť Poprad 

181200039 vrátnica bez s. č./ 
KN-C 
174/14 

31.10.2002 1 556,64 0,00 

SÚC PSK,  
oblasť Poprad 

811064075 prístrešok 
čerpadla 

bez s. č./ 
KN-C 
2341 

01.10.2003 5 494,65 0,00 

SÚC PSK,  
oblasť  

Stará Ľubovňa 

L20/OSC  sklad soli 1829/ 
KN-C 
802/15 

31.12.1999 29 930,49 0,00 

SÚC PSK,  
oblasť Bardejov 

4197/VI sypač 
vozoviek 

- 27.05.1987 55 870,81 0,00 

SÚC PSK,  
oblasť Prešov 

162-533-6 sypač 
vozoviek 

- 06.06.1986 47 469,49 0,00 

SÚC PSK,  
oblasť Svidník 

S50631 rádiostanice - 31.10.2002 49 462,42 000 
 

SÚC PSK,  
oblasť Vranov n/T 

V6445014 sypač 
vozoviek 

- 25.11.1983 70 057,23 0,00 

 
 

V Prešove dňa 19. februára 2021 
 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                   PhDr. Jozef Kičura v. r. 
 
                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r.                
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 661 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 197/2019 zo dňa 8. 4. 
2019 k žiadosti o NFP s názvom „Náhrada zastaraného spaľovacieho 
zariadenia v budove DSS Brezovička“ 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e  
 
zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 197/2019 zo dňa 8. 4. 2019 nasledovne: 
 
pôvodné znenie bodu e):  
 
e) financovanie neoprávnených výdavkov projektu vo výške 66 000 eur z rozpočtu 

Prešovského samosprávneho kraja. 
 
sa nahrádza novým znením bodu e) : 

 
e) financovanie neoprávnených aj nadlimitných výdavkov projektu spolu v maximálnej výške 

66 000 eur z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. 
  

  
V Prešove dňa 19. februára 2021 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                   PhDr. Jozef Kičura v. r. 
 
                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r.                
             
                                                                  
  



 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 662 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k   návrhu   na   dofinancovanie   nadlimitných  výdavkov  v  rámci 
implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy, 
Kollárova 10 na praktickom vyučovaní“  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e  
 
dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu 
„Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy, Kollárova 10 na praktickom 
vyučovaní“ – vnútorné vybavenie v celkovom objeme 3 954,00 eur vrátane 
DPH. 
 
 

 
 
V Prešove dňa 19. februára 2021 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                   PhDr. Jozef Kičura v. r. 
 
                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r.                
             
                                                                  

 
  



 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 663 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k     návrhu    na    dofinancovanie   nadlimitných    výdavkov    v    rámci 
implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Hotelovej akadémie  
na praktickom vyučovaní“ 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e  
 
dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu 
žiakov Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní“ – bežné výdavky na 
pozíciu finančného manažéra v objeme 3 155,20 eur vrátane DPH. 
 
 

 
 
V Prešove dňa 19. februára 2021 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                   PhDr. Jozef Kičura v. r. 
 
                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r.                
             
                                                                  
             
  
 



 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 664 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k informatívnej správe o ukončení realizácie projektu „Zníženie 
energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“ 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
informatívnu správu o ukončení realizácie projektu „Zníženie energetickej 
náročnosti budovy SOŠ Svit“. 
 
 

 
 
V Prešove dňa 19. februára 2021 
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                   PhDr. Jozef Kičura v. r. 
 
                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r.                
             
                                                                  
             
  
 
 
 



 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 665 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k nevyhnutnosti dobudovania rýchlostnej komunikácie R4 v úseku Prešov – 
štátna hranica Svidník pre rozvoj severovýchodného Slovenska 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov  
 

A /  k o n š t a t u j e ,   
 
že pre rozvoj severovýchodného Slovenska je nevyhnutné dobudovanie  
rýchlostnej komunikácie R4 s napojením na diaľnicu D1 
 
B/   o d p o r ú č a  
 
pokračovať v podpore realizácie stavby rýchlostnej komunikácie R4 na území 
Prešovského samosprávneho kraja. 
 
 
V Prešove dňa 19. februára 2021 
 
 

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

U Z N E S E N I E   č. 666 / 2021 
 

z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. februára 2021 

 
k zmene názvu Šarišskej galérie v Prešove -  
- poslanecký návrh poslanca PhDr. Dupkalu, PhD. 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e 
 
zmenu názvu Šarišskej galérie v Prešove na Krajská galéria v Prešove. Zmena 
názvu nadobudne právoplatnosť a účinnosť dňom ukončenia projektu 
rekonštrukcie s názvom „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta 
v Šarišskej galérii v Prešove“, to znamená dňom správoplatnenia kolaudačného 
rozhodnutia k predmetnej stavbe. 
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