
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   

 
 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 26. zasadnutia 
 Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja  

zo dňa 29. marca 2021 
 

 
Číslo:   Obsah uznesenia: 
 
 
 
667.     k správe z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK 
 
668.     k systému organizácie a riadenia ÚHK PSK 
 
669.     k Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva PSK 
 
670.     k Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri Zastupiteľstve PSK 
 
671.     k úprave rozpočtu č. 2/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021 
 
672.     k návrhu na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej  
            evidencie 
 
673.     k informácii o výsledku kontroly „VÚC – využívanie finančných prostriedkov a majetku“ 
            vykonanou NKÚ SR 
 
674.     k informatívnej správe „Pasportizácia cykloturistických trás v Prešovskom kraji“ 
 
675.     k harmonogramu predkladania materiálov na rokovanie Zastupiteľstva PSK súvisiacich 
            s prípravou dokumentácie a následného čerpania finančných prostriedkov 
 
676.     k informatívnej správe o vyhodnotení optimalizácie siete škôl a školských zariadení 
            v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v okresoch Bardejov, Prešov a Svidník 
 
677.     k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 315/2019 zo dňa 21. 10. 2019 
  
678.     k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 352/2019 zo dňa 9. 12. 2019 
 
679.     k informatívnej správe o činnosti odboru SO pre IROP PSK za rok 2020 
 
680.     k informatívnej správe o pripravovanom investičnom zámere „Rekonštrukcia  
            a modernizácia Múzea moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach“ 
 
681.     k výsledkom a činnostiam organizátora verejnej hromadnej dopravy spoločnosti 
            IDS Východ, s. r.  o., v roku 2020 
 
 



682.     k správe o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej 
            autobusovej doprave za rok 2020 
               
683.     k dofinancovaniu projektov IROP z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov 
 
684.     k informácii o skončení pracovného pomeru riaditeľky DSS v Giraltovciach  
 
685.     k protestu prokurátora proti uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 617/2020 zo da 14. 12. 2020 
 
686.     k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
 
687.     k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
 
688.     k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
  
689.     k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
  
690.      k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
   
691.      k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
 
692.      k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa 
 
693.      k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa 
 
694.      k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa 
 
695.      k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa 
 
696.      k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou  
             a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže 
 
697.      k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou 
             a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže 
 
698.      k uzatvoreniu Dodatku č. 1 k Zmluve o užívaní spoločnej nehnuteľnosti  
             PSK ARÉNA zo dňa 3. 3. 2017 
 
699.      k   návrhu   na   dofinancovanie   nadlimitných   výdavkov  v  rámci   implementovaného  
             projektu „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy J. Henischa v Bardejove na praktickom  
             vyučovaní“  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 667 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 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 31. marca 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. 668 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 2021 

 
k systému organizácie a riadenia ÚHK PSK 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e 
 
Organizačný poriadok útvaru hlavného kontrolóra PSK. 
 

 

 

 

 
V Prešove dňa 29. marca 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. 669 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 2021 

 
k Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva PSK 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. p) 
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 

 
Dodatok č. 1 k  Rokovaciemu  poriadku  Zastupiteľstva  PSK 
so schváleným pozmeňovacím návrhom poslanca P. Ceľucha,  
ktorý je prílohou tohto uznesenia. 
  
 
 

 

V Prešove dňa 29. marca 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.  
             
             
                  

 



Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 669/2021 zo dňa 29. 3. 2021            
 
 

DODATOK č. 1 
 

K ROKOVACIEMU PORIADKU  
ZASTUPITEĽSTVA PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 
 

I. 
Úvodné ustanovenie 

 
Účelom dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho 
kraja (ďalej len „rokovací poriadok“) je úprava niektorých ustanovení a doplnenie možnosti 
rokovania zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami 
komunikačných technológií (ďalej len „videokonferencia“). 
 

II. 
 
V článku IV. Zvolanie rokovania a návrh programu zastupiteľstva v bode 2 sa vypúšťa text: 
 
Rokovanie zastupiteľstva môžu byť riadne a mimoriadne. Riadne sa konajú najmenej raz za 
dva mesiace. Mimoriadne rokovanie môže byť zvolané na prerokovanie závažných úloh, pri 
slávnostných príležitostiach, alebo ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov.   
 
A nahrádza sa textom:  
Rokovania zastupiteľstva môžu byť riadne a mimoriadne. Riadne sa konajú najmenej raz za 
dva mesiace. Mimoriadne rokovanie môže byť zvolané na prerokovanie závažných úloh, pri 
slávnostných príležitostiach, alebo ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov.   
 

III. 
 

V článku VI. Rokovanie zastupiteľstva v bode 1 sa vypúšťa text: 
Rokovanie zastupiteľstva je verejné, ak zastupiteľstvo nevyhlási rokovanie za neverejné, 
v zmysle platnej právnej úpravy. Okrem poslancov sa na rokovanie pozývajú poslanci NR SR, 
ktorí majú trvalé bydlisko na území Prešovského kraja a zástupcovia tlače. Na rokovanie môžu 
byť pozvaní aj štatutári organizácií zriadených a založených zastupiteľstvom a členovia komisií 
zriadených zastupiteľstvom. 
 
A nahrádza sa textom:  
Rokovanie zastupiteľstva je verejné, ak zastupiteľstvo nevyhlási rokovanie za neverejné v 
zmysle platnej právnej úpravy. Okrem poslancov sa na rokovanie pozývajú poslanci NR SR, 
ktorí majú trvalé bydlisko na území Prešovského samosprávneho kraja a zástupcovia tlače. Na 
rokovanie môžu byť pozvaní aj štatutárni zástupcovia organizácií zriadených a založených 
Prešovským samosprávnym krajom a členovia komisií zriadených zastupiteľstvom. 
Rokovanie zastupiteľstva možno v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová 
situácia“) uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami 
komunikačnej technológie (ďalej len „videokonferencia“). Z rokovania zastupiteľstva  podľa 



predchádzajúcej vety sa vyhotoví obrazovo-zvukový záznam, ktorý sa do 48 hodín po ukončení 
rokovania zverejní na internetovej adrese Prešovského samosprávneho kraja.  
Ostatné ustanovenia rokovacieho poriadku sa primerane použijú aj na rokovanie zastupiteľstva 
prostredníctvom videokonferencie. 
 

IV. 
 

V článku VI. Rokovanie zastupiteľstva v bode 5 sa vypúšťa text: 
  
Pred začiatkom rokovania zastupiteľstva zodpovedná osoba za elektronické hlasovacie 
zariadenie preverí funkčnosť všetkých hlasovacích zariadení poslancov a informuje poslancov 
o spôsobe použitia hlasovacieho zariadenia. V prípade výskytu akejkoľvek pochybnosti 
o funkčnosti hlasovacieho zariadenia je poslanec povinný túto skutočnosť bezodkladne 
oznámiť. 
 
A nahrádza sa textom: 
Hlasovací, Evidenčný a Riadiaci Systém (ďalej len „systém H.E.R.“) je elektronické hlasovacie 
zariadenie licencované pre potreby zasadnutí zastupiteľstva. Systém H.E.R je prepojený so 
systémom na hlasovanie a prihlasovanie do diskusií poslancov (ďalej len „hlasovacie 
zariadenie“). Ak sa poslanci nachádzajú v rokovacej sále, používajú ako hlasovacie zariadenie 
technické zariadenie, ktoré je pevne zabudované v stoloch rokovacej sály (ďalej len „TZ“). 
V prípade videokonferencie poslanci využívajú ako hlasovacie zariadenie aplikáciu Remote 
Voting Unit (ďalej len „RVU“), ktorá je nainštalovaná na počítači pripojenom cez šifrovaný 
komunikačný dátový prepoj prostredníctvom internetu so systémom H.E.R. Pre poslanca je na 
rokovaní umožnené používať len jedno z uvedených hlasovacích zariadení. Pred začiatkom 
rokovania zastupiteľstva osoba, zodpovedná za obsluhu systému H.E.R., preverí funkčnosť 
hlasovacích zariadení a informuje poslancov o spôsobe použitia hlasovacieho zariadenia. 
V prípade výskytu akejkoľvek pochybnosti o funkčnosti hlasovacieho zariadenia je poslanec 
povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť.  
 

V. 
 

V článku VI. Rokovanie zastupiteľstva v bode 6 sa vypúšťa text: 
 
Na začiatku rokovania predseda oznámi počet prítomných a menovite ospravedlnených 
poslancov. Predloží na schválenie návrh programu rokovania, návrh na členov návrhovej 
komisie na základe návrhu predsedov poslaneckých klubov, určí zapisovateľa a overovateľov 
zápisnice.  
 
A nahrádza sa textom:  
Na začiatku rokovania predseda oznámi počet prítomných na základe spustenej prezentácie zo 
systému H.E.R a menovite ospravedlnených poslancov. Ak počet prezentovaných poslancov 
dosiahne nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, rokovanie je možné otvoriť a zasadnutie 
vyhlásiť za uznášaniaschopné. Predseda predloží na schválenie hlasovaním návrh programu 
rokovania a návrh na členov návrhovej komisie na základe návrhu predsedov poslaneckých 
klubov. Predseda určí zapisovateľa a overovateľov zápisnice.     
 

VI. 
 

V článku VI. Rokovanie zastupiteľstva v bode 13 sa vypúšťa text:  



Do diskusie sa prihlasujú poslanci prostredníctvom elektronického hlasovacieho zariadenia. 
V prípade poruchy elektronického hlasovacieho zariadenia sa poslanci prihlasujú písomne, 
alebo zdvihnutím ruky. Predsedajúci udeľuje slovo poslancom, riaditeľovi úradu a hlavnému 
kontrolórovi v poradí, v akom sa do diskusie prihlásili. Ostatným zúčastneným, ktorí sa 
prihlásia do diskusie, sa udelí slovo len so súhlasom zastupiteľstva a len k prerokovávaným 
otázkam. Ak na rokovaní požiada o slovo prezident SR, poslanec NR SR, zástupca vlády SR 
alebo osoba splnomocnená vládou, zástupca iného štátneho orgánu, starosta obce, primátor 
mesta, ktoré patria do územia samosprávneho kraja, slovo sa mu udelí. 
 
A nahrádza sa textom:  
Do diskusie sa prihlasujú poslanci prostredníctvom hlasovacieho zariadenia. V prípade poruchy 
hlasovacieho zariadenia sa poslanci prihlasujú písomne alebo zdvihnutím ruky. Predsedajúci 
udeľuje slovo poslancom, riaditeľovi úradu a hlavnému kontrolórovi v poradí, v akom sa do 
diskusie prihlásili. Ak na rokovaní požiada o slovo prezident SR, poslanec NR SR, zástupca 
vlády SR alebo osoba splnomocnená vládou, zástupca iného štátneho orgánu, starosta obce, 
primátor mesta, ktoré patria do územia samosprávneho kraja, slovo sa mu udelí.  
Verejnosť, ktorá chce vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva, musí svoj záujem o vystúpenie 
oznámiť elektronicky na e-mail predseda@vucpo.sk alebo písomne na adresu Úradu PSK, a to 
najneskôr 72 hodín pred konaním zastupiteľstva. Žiadateľ uvedie svoje osobné údaje v rozsahu 
meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefónny kontakt a bod, ku ktorému má záujem vystúpiť. 
K jednému bodu môžu vystúpiť maximálne dvaja žiadatelia, pričom o poradí bude rozhodovať 
čas doručenia e-mailovej správy alebo doručenia písomnej žiadosti. Údaje o žiadateľoch, ktorí 
sa prihlásili o vystúpenie k predmetnému bodu, v rozsahu meno a priezvisko, oznámi 
predsedajúci pred začiatkom rokovania o danom bode. Diskusný príspevok musí byť 
k prerokovaným otázkam a môže trvať najviac 3 minúty. Pokiaľ príspevok diskutujúceho nie 
je k bodu, ku ktorému sa prihlásil, má predsedajúci možnosť vziať mu slovo. 
O udelení slova rozhodujú poslanci procedurálnym hlasovaním. Zastupiteľstvo môže vyjadriť 
súhlas s udelením slova aj ďalším zúčastneným, ale len k prerokovávaným otázkam. 
 

VII. 
 

V článku VII. Príprava a schvaľovanie uznesení zastupiteľstva v bode 2 sa vypúšťa text: 
  
Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, 
predkladá na schválenie zastupiteľstvu predsedajúci. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva 
hlasovať v poradí, v akom boli podané. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu 
podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. 
V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu 
uznesenia. 
 
A nahrádza sa textom:  
Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli 
predkladá na schválenie zastupiteľstvu predsedajúci. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva 
hlasovať v poradí, v akom boli podané. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu 
podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. 
V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu 
uznesenia. 
Ak sa rokovanie zastupiteľstva uskutočňuje prostredníctvom videokonferencie, návrh na zmenu 
uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli sa zasielajú 



predsedajúcemu elektronicky na e-mailovú adresu vopred oznámenú predsedajúcim. Vytlačený 
text poslaneckého návrhu musí mať predsedajúci k dispozícii pred vyhlásením hlasovania. 
 

VIII. 
 

V článku VII. Príprava a schvaľovanie uznesení zastupiteľstva v bode 7 sa vypúšťa text: 
  
Hlasuje sa elektronickým hlasovacím zariadením. V prípade jeho poruchy zdvihnutím ruky 
a následným sčítaním hlasov skrutátormi. Pri hlasovaní prostredníctvom elektronického 
hlasovacieho zariadenia je prítomný ten poslanec, ktorý v čase vymedzenom na hlasovanie, má 
hlasovaciu kartu vloženú v hlasovacom zariadení. Pri hlasovaní zdvihnutím ruky je prítomný 
ten poslanec, ktorý sa nachádza v rokovacej sále. Proces hlasovania zdvihnutím ruky prebieha 
v troch fázach a to tak, že skrutátor na pokyn predsedajúceho zistí počet poslancov, ktorí 
hlasovali „za“. Počet hlasov „za“ sa zaznamená na sčítacom hárku. Rovnaký postup sa použije 
pri hlasovaní „proti“ a „zdržal sa“. Na poslanca, ktorý sa nevyjadril pri hlasovaní zdvihnutím 
ruky, sa hľadí, že nehlasoval. Sčítacie hárky sa zosumarizujú a výsledky hlasovania sa 
odovzdajú návrhovej komisii, po schválení ktorej sa predložia predsedajúcemu na vyhlásenie. 
V prípade tajného hlasovania je prítomný ten poslanec, ktorý si prevezme hlasovací lístok. Na 
prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 
poslancov, v niektorých prípadoch v súlade s platnou legislatívou súhlas trojpätinovej väčšiny 
všetkých poslancov a na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas 
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných 
poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie 
k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne inak. 
Každý poslanec môže bezprostredne po verejnom hlasovaní, najneskôr do vyhlásenia 
výsledkov hlasovania, podať námietku proti výsledku hlasovania z dôvodu nefunkčnosti 
technického zariadenia pri elektronickom hlasovaní. Na základe vznesenej námietky vyhlási 
predsedajúci hlasovanie za zmätočné a o predmetnou návrhu dá opätovne hlasovať. Táto 
skutočnosť sa zaznamená v zápisnici zo zasadnutia.       
  
A nahrádza sa textom:  
Rokovanie a prijímanie uznesení zastupiteľstva sa môže uskutočňovať v rokovacej sále, alebo 
prostredníctvom videokonferencie. Hlasuje sa hlasovacím zariadením. V prípade jeho poruchy 
zdvihnutím ruky a následným sčítaním hlasov skrutátormi. 
a) Pri hlasovaní zdvihnutím ruky je prítomný ten poslanec, ktorý sa nachádza v rokovacej sále. 
Skrutátor na pokyn predsedajúceho zistí počet poslancov, ktorí sa nachádzajú v rokovacej sále, 
čo poslanci preukážu zdvihnutím ruky. 
Proces hlasovania zdvihnutím ruky prebieha v troch fázach, a to tak, že skrutátor na pokyn 
predsedajúceho zistí počet poslancov, ktorí hlasovali „za“. Počet hlasov „za“ sa zaznamená na 
sčítacom hárku. Rovnaký postup sa použije pri hlasovaní „proti“ a „zdržal sa“. Na poslanca, 
ktorý sa nevyjadril pri hlasovaní zdvihnutím ruky, sa hľadí, že nehlasoval a započítava sa do 
kvóra prítomných poslancov na hlasovaní. Sčítacie hárky sa zosumarizujú a výsledky 
hlasovania sa odovzdajú návrhovej komisii, po schválení ktorej sa predložia predsedajúcemu 
na vyhlásenie. 
b) Ak sa poslanec nachádza v rokovacej sále, hlasuje prostredníctvom hlasovacieho zariadenia 
typu TZ. Na hlasovaní je prítomný ten poslanec, ktorý v čase vymedzenom na hlasovanie má 
svoju identifikačnú hlasovaciu kartu vloženú v TZ a stlačil niektoré z tlačidiel „za“, „proti“, 
„zdržal sa“. Poslanec, ktorý nestlačil ani jedno z troch tlačidiel, sa považuje za neprítomného 
na hlasovaní bez ohľadu na to, či mal alebo nemal svoju identifikačnú hlasovaciu kartu vloženú 



v TZ a bez ohľadu na to, či sa nachádzal alebo nenachádzal v rokovacej sále; takýto poslanec 
sa nezarátava do kvóra prítomných poslancov na hlasovaní.   
c) Ak sa poslanec zúčastňuje na rokovaní prostredníctvom videokonferencie, používa 
hlasovacie zariadenie typu RVU. Na hlasovaní je prítomný ten poslanec, ktorý je v aplikácii 
RVU prihlásený svojím jedinečným identifikátorom a správnym PIN kódom (heslom), má 
zapnutú kameru kvôli overeniu identity a v čase vymedzenom na hlasovanie klikol a zvolil 
niektorú z troch ikon „za“, „proti“, „zdržal sa“. 
Poslanec, ktorý neklikol na žiadnu ikonu v RVU sa považuje za neprítomného na hlasovaní 
a nezapočíta sa do kvóra prítomných poslancov.  
d) Pri tajnom hlasovaní je prítomný ten poslanec, ktorý si prevezme hlasovací lístok. Tajné 
hlasovanie riadi mandátová komisia, ktorá dozerá na priebeh tajného hlasovania, vydáva 
poslancom hlasovacie lístky, spočítava hlasy, rozhoduje s konečnou platnosťou o platnosti, 
resp. neplatnosti hlasovacieho lístka a vyhotovuje zápisnicu o výsledku tajného hlasovania. 
Zápisnica mandátovej komisie o výsledku tajného hlasovania je súčasťou zápisnice zo 
zasadnutia zastupiteľstva. 
e) Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 
poslancov, v niektorých prípadoch v súlade s platnou legislatívou súhlas trojpätinovej väčšiny 
hlasov všetkých poslancov a na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas 
trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže nadpolovičnou väčšinou 
hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. 
Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne inak. 
f) Každý poslanec môže počas časového intervalu určeného na hlasovanie alebo bezprostredne 
po hlasovaní, najneskôr však do vyhlásenia výsledkov hlasovania predsedajúcim, podať 
zdvihnutím ruky alebo iným primeraným spôsobom námietku proti výsledku hlasovania 
s uvedením dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia. Na základe vznesenej námietky 
vyhlási predsedajúci hlasovanie za zmätočné a o predmetnom návrhu dá opätovne hlasovať bez 
diskusie. Táto skutočnosť sa zaznamená v zápisnici zo zasadnutia. 
g) Výsledky hlasovania vyhlási predsedajúci tak, že oznámi počet prítomných poslancov, počet 
poslancov, ktorí hlasovali „za“ návrh, počet poslancov, ktorí hlasovali „proti“ návrhu, počet 
poslancov, ktorí „sa zdržali“ hlasovania a počet poslancov, ktorí „nehlasovali“. 
 

IX. 
 

V článku IX. Interpelácie poslancov v bode 2 sa vypúšťa text: 
 
V prípade, že na vznesenú interpeláciu nie je možné odpovedať na rokovaní zastupiteľstva, 
alebo ak na vysvetlenie nie je možné podať vyčerpávajúcu odpoveď, alebo ak o to poslanec 
požiada, musí sa poslancovi poskytnúť písomná odpoveď najneskôr do 30 dní po rokovaní 
zastupiteľstva.   
Predseda odpovedá na interpelácie poslanca zastupiteľstva ústne na rokovaní zastupiteľstva, 
alebo písomne do 30 dní.  
 
A nahrádza sa textom:  
V prípade, že na vznesenú interpeláciu nie je možné odpovedať na rokovaní zastupiteľstva, 
alebo ak na vysvetlenie nie je možné podať vyčerpávajúcu odpoveď, odpovedá sa poslancovi 
elektronicky najneskôr do 30 dní. Ak poslanec požiada o písomnú odpoveď, musí sa poslancovi 
poskytnúť písomná odpoveď najneskôr do 30 dní po rokovaní zastupiteľstva. 
Predseda odpovedá na interpelácie poslanca zastupiteľstva ústne na rokovaní zastupiteľstva, 
elektronicky alebo písomne do 30 dní. 
 



X. 
 
V článku X. Organizačno-technické zabezpečenie rokovaní zastupiteľstva v bode 1 sa vypúšťa 
text:  
 
Organizačno-technicky zabezpečuje rokovanie zastupiteľstva kancelária riaditeľa úradu. 
  
A nahrádza sa textom:  
Organizačno-technicky zabezpečuje rokovanie zastupiteľstva kancelária riaditeľa úradu 
a odbor informačno-komunikačných technológií.  
 
 

XI. 
 

1. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bol 
schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva na 26. zasadnutí dňa 29. 
marca 2021 uznesením č. 669/2021. 
 
2. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 29. marca 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
                                                                              PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                           predseda Prešovského samosprávneho kraja  
 
 
      
 

 
 

 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 670 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 2021 

 
k Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri Zastupiteľstve PSK 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. p) 
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 

 
Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri Zastupiteľstve PSK, ktorý je 
prílohou tohto uznesenia. 
  
 
 

 

V Prešove dňa 29. marca 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.  
             
                  

 



Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 670/2021 zo dňa 29. 3. 2021            
 

 
 

DODATOK č. 1 
 

K ROKOVACIEMU PORIADKU KOMISIÍ 
PRI ZASTUPITEĽSTVE PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 
I.  

Úvodné ustanovenie 
 

Účelom dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Prešovského 
samosprávneho kraja (ďalej len „rokovací poriadok“) je úprava niektorých ustanovení 
rokovacieho poriadku a doplnenie možnosti rokovania komisií spôsobom online. 
 

II. 
 

V článku V. Rokovanie komisie v bode 8 sa vypúšťa text:  
 

Komisia prijíma rozhodnutie formou prijatých uznesení a to hlasovaním na riadnom zasadnutí 
komisie alebo rozhodovacím procesom tzv. per rollam (ďalej len „hlasovanie per rollam“).  
 
A nahrádza sa textom: 
  
Komisia prijíma rozhodnutie formou prijatých uznesení, a to hlasovaním na riadnom zasadnutí, 
hlasovaním na rokovaní prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami  
komunikačnej technológie (ďalej len „videokonferencia“)  alebo rozhodovacím procesom tzv. 
per rollam (ďalej len “per rollam“). 
 

III. 
 

Dopĺňa sa článok VIII. Rokovanie komisie prostredníctvom videokonferencie:  
 
1. Rokovanie komisie je možné realizovať prostredníctvom videokonferencie:      
a) v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného 
v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) na základe rozhodnutia 
predsedu komisie, 
b) ak o to požiada nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie. 
 
2. Pozvánka na rokovanie komisie prostredníctvom videokonferencie musí obsahovať aj odkaz 
– link určený k internetovému pripojeniu cez vybraný prostriedok komunikačnej technológie,  
prostredníctvom ktorého sa môže člen komisie aj verejnosť na rokovanie komisie pripojiť 
a zúčastniť sa online rokovania.   
 
3. Rokovanie komisie prostredníctvom videokonferencie má rovnakú výpovednú hodnotu ako 
jej rokovanie bez videokonferencie. Prostredníctvom videokonferencie nie je možné rokovať 
v prípade tajného hlasovania.  
 



4. Rokovanie komisie prostredníctvom videokonferencie sa považuje za uznášaniaschopné, ak 
je na rokovaní prostredníctvom vybraného prostriedku komunikačnej technológie pripojená 
nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie.  
 
5.  Na rokovanie komisie prostredníctvom videokonferencie a na jeho priebeh sa primerane 
použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.   
 
 

IV. 
 
Článok VIII. a článok IX. sa prečíslujú na článok IX. a článok X.   
 
 

V. 
 

V článku IX. Hlasovanie per rollam v bode 9 sa vypúšťa text: 
 

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. 
 
A nahrádza sa textom:   
 
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. 
 

 
VI. 

 
V článku IX. Hlasovanie per rollam sa dopĺňajú body 15, 16 a 17: 
 
15. Rokovanie komisie spôsobom hlasovania per rollam sa považuje za riadne zasadnutie 
komisie v prípade, ak sa predmetným spôsobom hlasuje v rámci schváleného plánu zasadnutí 
komisie.  
 
16. Členom komisie patrí odmena za účasť na zasadnutí v zmysle Zásad odmeňovania 
poslancov Prešovského samosprávneho kraja a členov komisií – neposlancov za podmienky, 
že hlasovanie člen komisie uskutoční v určenej lehote a odpoveď bude zaslaná z úradnej e-
mailovej adresy.  
 
17. Hlasovanie per rollam nie je možné realizovať v prípade tajného hlasovania. 

 
 
 
 
 
 
 
 



VII. 
 

V článku X. Záverečné ustanovenia sa dopĺňa bod 4.: 
 
4. Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku bol schválený zastupiteľstvom uznesením č. 670/2021 
dňa 29. marca 2021. Rokovací poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a účinnosť 
dňom podpísania uznesenia predsedom PSK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 29. marca 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 671 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 2021 

 
k úprave rozpočtu č. 2/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 ch v a ľ u j e   úpravu rozpočtu č. 2/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 -   23 194 € na 29 790 501 € 

 v tom oblasť financovania:   

 Úrad PSK  -    117 090 € 

 Projekty     161 247 € 

 Doprava   -     44 157 € 

 Vzdelávanie  -     23 194 € 

A.3 Rozpočet finančných operácií   

 Príjmové finančné operácie  o - 23 194 € na 22 669 885 €  

 Výdavkové finančné operácie  o 0 € na 4 321 384 € 

A.4 Rozpis kapitálových výdavkov 



 Podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia  
 

 
 

  

A.5 Presuny kapitálových výdavkov v rámci rozpočtu SÚC PSK  
  

 Podľa prílohy č. 2 tohto uznesenia. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 29. marca 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. 671/2021 zo dňa 29. 3. 2021 
 
 
 

Názov organizácie Názov investičnej akcie FK ZF Suma 

Rozpis KV za všetky oblasti financovania  SPOLU     - 23 194 € 

Oblasť financovania: Úrad PSK     - 117 090 € 

 Úrad PSK Preložka cesty III/3146 - juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa - 
spoločná investícia s mestom Stará Ľubovňa  04.5 RF -117 090 € 

Oblasť financovania: Projekty   161 247 € 

Úrad PSK Financovanie stavebných dozorov v rámci projektov IROP – nadlimitné 
výdavky    

 Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník – Mičakovce, zlepšenie 
dopravnej mobility v okrese Svidník – nadlimitné výdavky 

04.5. RF 26 304 € 

 Modernizácia cesty II/558 Hudcovce – Topoľovka, zlepšenie dopravnej 
mobility v okrese Humenné – nadlimitné výdavky 04.5. RF 32 688 € 

 Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok – Kežmarok, zlepšenie 
dopravnej mobility v okresoch Kežmarok a Levoča – nadlimitné výdavky 04.5. RF 32 400 € 

 Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec - 1. etapa – nadlimitné 
výdavky 04.5. RF 69 855 € 

Oblasť financovania: Doprava     - 44 157 € 

SÚC PSK Výkon stavebného a autorského dozoru  04.5. RF -        161 247 € 

SÚC PSK Preložka cesty III/3146 - juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa - 
spoločná investícia s mestom Stará Ľubovňa  04.5. RF 117 090 € 

Oblasť financovania: Vzdelávanie     -23 194 € 

SOŠ technická Prešov  Nákup CNC frézy 09. RF -23 194 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 671/2021 zo dňa 29. 3. 2021 
 

 
Presuny medzi investičnými akciami v rámci rozpočtu SÚC PSK 

 – bez dopadu na  výšku rozpočtu 
 

Názov investičnej akcie 

Pôvodný 
rozpočet 

Úprava 
rozpočtu 

RO po úprave 

RF RF RF 

Rekonštrukcia mosta II/559-013A v obci Radvaň nad Laborcom, PD  20 000 € 9 400 € 29 400 € 

Výstavba autoumyvárky vozidiel na cestmajsterstvách v Lipanoch, PD  10 000 € 3 992 € 13 992 € 

Rekonštrukcia budovy zimnej údržby na cestmajsterstve Stará Ľubovňa, PD 15 000 € 2 244 € 17 244 € 
Rekonštrukcia administratívnej budovy a garáží na cestmajsterstve 
Spišská Stará Ves, PD 14 485 € -13 849 € 636 € 

Výstavba skládky inertného materiálu na cestmajsterstve Poprad, PD 10 000 € -10 000 € 0 € 

Rekonštrukcia prevádzkovej budovy Giraltovce, PD 10 000 € 4 300 € 14 300 € 
Prestrešenie skládky chemického posypového materiálu a prestrešenie  
na vozidlo, stredisko Hanušovce nad T., PD 5 000 € 4 512 € 9 512 € 

Rekonštrukcia podláh garáží cestmajsterstva Bardejov, PD 5 000 € -5 000 € 0 € 

Rekonštrukcia AB na cestmajsterstve Bardejov, PD 10 000 € -10 000 € 0 € 

III/3446 Styková križovatka cesty III/3446 s MK Záborské vrátane PD 5 000 € -5 000 € 0 € 
Rekonštrukcia križovatky ciest III/3446 a III/3443     
v obci Záborské, vrátane PD 5 000 € -5 000 € 0 € 

Rekonštrukcia križovatiek na ceste III/3446, PD 0 € 5 000 € 5 000 € 

Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3431 50 000 € -50 000 € 0 € 

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3177 a III/3182                                       40 000 € 50 000 € 90 000 € 
Inžinierska činnosť pre prípravu stavby "Eliminácia bezpečnostných rizík  
na ceste II/537" 28 040 € 17 000 € 45 040 € 

Rekonštrukcia mosta č. 3120-001, Stará Ľubovňa, PD 4 839 € -4 839 € 0 € 

Rekonštrukcia mosta č. 3110-002, Veľká Franková, PD 34 923 € -155 € 34 768 € 

Výstavba mosta Dlhé Klčovo - Nižný Hrušov, PD 55 767 € -192 € 55 575 € 

ICP licencie ORIS 0 € 38 156 € 38 156 € 

Detektor krytia výstuže v betóne 0 € 2 882 € 2 882 € 

Prenosná rázová zaťažovacia aparatúra LDD 100 0 € 6 382 € 6 382 € 

Zariadenie pre aplikáciu horúcich asfaltových zmesí - 1 ks 32 000 € -32 000 € 0 € 

Rekonštrukcia administratívnych budov AB1 a AB2 oblasti Prešov, PD 1 383 € -1 383 € 0 € 

Zavedenie mzdového programu Magma 1 950 € -1 950 € 0 € 

Systém na elektronické verejné obstarávanie 4 500 € -4 500 € 0 € 

Bariérová kosačka s obkášačom - 2 ks 100 000 € -100 000 € 0 € 

Bariérová kosačka s obkášačom - 1 ks 0 € 80 000 € 80 000 € 

Lesná fréza - prídavné zariadenie za traktor - 1 ks 0 € 20 000 € 20 000 € 

Teleskopický nakladač - 4 ks 230 000 € -230 000 € 0 € 

Teleskopický nakladač - 2 ks 0 € 230 000 € 230 000 € 
PD - Rekonštrukcia mosta M5150 (III/3840-001) 
cez rieku Laborec v obci Veľopolie 25 000 € -25 000 € 0 € 

Rekonštrukcia mosta M5150 (III/3840-001)  
cez rieku Laborec v obci Veľopolie 450 000 € 25 000 € 475 000 € 

Vodovod a kanalizácia Lipany 5 295 € -5 295 € 0 € 

Retenčný a výustný objekt kanalizácie Lipany 0 € 5 295 € 5 295 € 

SPOLU: 1 173 182 € 0 € 1 173 182 € 

 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 672 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 2021 

 
k návrhu na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie 
z účtovnej evidencie 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 9 ods. 3 písm. e) 
zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom 
znení v nadväznosti na § 16 písm. q)  a § 12 ods. 7 písm. d) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
 
s c h v a ľu j e  
 
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie 
Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01  Prešov, vedených 
voči:  

 
• Jánovi Voľanskému, bytom Uzovský Šalgov, 082 61 Ražňany, vo výške 

3765,37 eur 
 

• Stredisku sociálnej služby Podháj – Poprad – Veľká, n. o., Scherfelova 16,  
 058 01  Poprad, IČO: 42092337, vo výške 16 094 eur. 
 

  
V Prešove dňa 31. marca 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. 673 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 2021 

 
k informácii o výsledku kontroly „VÚC – využívanie finančných 
prostriedkov a majetku“ vykonanou NKÚ SR 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
b e r i e    n a   v e d o m i e 
 
informáciu o výsledku kontroly „VÚC – využívanie finančných prostriedkov 
a majetku“ vykonanou Najvyšším kontrolným úradom SR. 
 
 
 
  
 
 
 
V Prešove dňa 31. marca 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. 674 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 2021 

 
k informatívnej správe „Pasportizácia cykloturistických trás 
v Prešovskom kraji“ 
________________________________________________________________ 
 
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 „Pasportizácia cykloturistických trás v Prešovskom kraji“. 
 
 
  
 
 
 
V Prešove dňa 31. marca 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. 675 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 2021 

 
k harmonogramu predkladania materiálov na rokovanie Zastupiteľstva 
PSK súvisiacich s prípravou dokumentácie a následného čerpania 
finančných prostriedkov 
 ________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
b e r i e    n a   v e d o m i e 
 
harmonogram predkladania materiálov na rokovanie Zastupiteľstva PSK 
súvisiacich s prípravou dokumentácie a následného čerpania finančných 
prostriedkov. 
 
 
  
 
 
V Prešove dňa 31. marca 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. 676 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 2021 

 
k informatívnej správe o vyhodnotení optimalizácie siete škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v okresoch Bardejov, Prešov a 
Svidník 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov  
  
b e r i e    n a   v e d o m i e 
 
informatívnu správu o vyhodnotení optimalizácie siete škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v okresoch Bardejov, Prešov a Svidník. 
 
  
 
V Prešove dňa 31. marca 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. 677 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 2021 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 315/2019  
zo dňa 21. 10. 2019 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov 
 
m e n í   a   d o p ĺ ň a 
 
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 315/2019 zo dňa 21. 10. 2019 k 1. kolu Výzvy MŠVVaŠ SR 
na predkladanie žiadostí o NFP s názvom Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, 
kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01, nasledovne: 
 
v bode B sa vypúšťa pôvodný text v znení: 
B. 1.  zapojenie sa stredných odborných škôl do Výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie  
žiadostí  o  NFP  na  zvýšenie  kvality  vzdelávania  v  oblasti  odborného vzdelávania  
a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie, a to pre: 
 
a) príspevkové organizácie:  

1. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad 

2. Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov 

3. Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov 

4. Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry 

 

b) rozpočtové organizácie: 

1. Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 

2. Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné 

3. Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina 

4. Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa 

5. Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit 

6. Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou 

 



B. 2.  spolufinancovanie projektov stredných odborných škôl uvedených v bode B. 1. b) 
s konečnou výškou spolufinancovania na jedného žiadateľa vo výške 2,5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu v sume 30 300 eur (z toho bežné výdavky 29 950 eur  
a kapitálové výdavky 350,00 eur)  

 
a nahrádza sa textom v doplnených bodoch B. 1, B. 2, B. 3. a B. 4. v znení: 
B. 1.  zapojenie sa stredných odborných škôl do Výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie 
žiadostí  o  NFP  na  zvýšenie  kvality  vzdelávania  v  oblasti  odborného vzdelávania  
a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie, a to pre: 
 
a) príspevkové organizácie:  

1. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad 

2. Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov 

3. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 

b) rozpočtové organizácie: 

1. Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 

2. Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné 

3. Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina 

4. Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit 

5. Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou 

 
B. 2.  spolufinancovanie projektov stredných odborných škôl uvedených v bode B. 1. b) 
a spolufinancovanie projektu Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa uvedenej v bode 
B. 1. a) s konečnou výškou spolufinancovania na jedného žiadateľa vo výške 2,5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu v sume 28 367,00 eur (z toho bežné výdavky 27 492,00 eur 
a kapitálové výdavky 875,00 eur), a to konkrétne: 

P. č.  Názov školy 

Financovanie v € - rozpočtové organizácie  

Celkové 
oprávnené 

výdavky spolu                                  
v € 

Celkové oprávnené výdavky                                   
v € 

 PSK                                                                       
2,5 % z celkových oprávnených 

výdavkov v € 

Z toho BV: Z toho KV Z toho BV: Z toho KV 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
SPŠ technická, Komenského 
5, Bardejov 

229 456,00 229 456,00  0,00  5 737,00  0,00  

2 
SOŠ polytechnická, 
Štefánikova 1550/20, 
Humenné 

131 904,00 116 337,00  15 567,00  2 909,00  389,00  

3 
Stredná priemyselná škola, 
Partizánska 1059, Snina 

185 144,00 185 144,00  0,00  4 629,00  0,00  

4 
SOŠ polytechnická J. A. 
Baťu, Štefánikova 39, Svit 

125 240,00 117 704,00  7 536,00  2 943,00  189,00  

5 
Obchodná akadémia, 
Daxnerova 88,  
Vranov nad Topľou 

133 111,00 133 111,00  0,00  3 328,00  0,00  

U 
  BV KV BV KV 

804 855,00 781 752,00  23 103,00  19 546,00  578,00  

   
 

 - 2 -      



      
       

P. č.  Názov školy 

Financovanie v € - príspevková organizácia 

Celkové 
oprávnené 

výdavky spolu                                  
v € 

Celkové oprávnené výdavky                                   
v € 

 PSK                                                                       
2,5 % z celkových oprávnených 

výdavkov v € 

Z toho BV: Z toho KV Z toho BV: Z toho KV 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Spojená škola, Jarmočná 108,  
Stará Ľubovňa 

329 717,00 317 837,00  11 880,00  7 946,00  297,00  

SPOLU 
  BV KV BV KV 

329 717,00 317 837,00  11 880,00  7 946,00  297,00  

 

 
B. 3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK len pre 
rozpočtové organizácie uvedené v bode B. 1. b) 

 
B. 4. zabezpečenie finančných prostriedkov na predfinancovanie projektov škôl vo výške cca 5 
% z celkových oprávnených výdavkov z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie 
výdavkov len pre rozpočtové organizácie uvedené v bode B. 1. b). 

 
 
 
 

 
 
V Prešove dňa 31. marca 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. 678 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 2021 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 352/2019 zo dňa 9. 12. 2019 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov 
 
m e n í   a   d o p ĺ ň a 
 
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 352/2019 zo dňa 9. 12. 2019 k 2. kolu Výzvy MŠVVaŠ SR na 
predkladanie žiadostí o NFP s názvom Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, kód 
výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01, nasledovne: 

 
v bode B sa vypúšťa pôvodný text v znení: 
B. 1.  zapojenie sa stredných odborných škôl do Výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok  na zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie pre: 
 
a) príspevkové organizácie:  

1. Hotelová akadémia J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 

2. Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany 

b) rozpočtové organizácie: 

1. Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok 

2. Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča 

3. Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov 

4. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 

5. Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 

6. Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov 

 
B. 2.  spolufinancovanie projektov stredných odborných škôl uvedených v bode B. 1. b), 
s konečnou výškou spolufinancovania na jedného žiadateľa vo výške 2,5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu v sume 62 500 eur (bežné výdavky). 

 

a nahrádza sa textom v doplnených bodoch B. 1, B. 2, B. 3. a B. 4. v znení: 
B. 1.  zapojenie sa stredných odborných škôl do Výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie pre: 
 



a) príspevkové organizácie:  

1. Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 

2. Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany 

b) rozpočtové organizácie: 

1. Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok 

2. Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov 

3. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 

4. Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 

 
B. 2.  spolufinancovanie projektov stredných odborných škôl uvedených v bode B. 1. b) 
s konečnou výškou spolufinancovania na jedného žiadateľa vo výške 2,5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu v sume 35 585,00 eur (z toho bežné výdavky 35 435,00 eur 
a kapitálové výdavky 150,00 eur), a to konkrétne: 

P. 
č.  

Názov školy 

Financovanie v € - rozpočtové organizácie 
Celkové 

oprávnené 
výdavky spolu                                  

v € 

Celkové oprávnené výdavky                                   
v € 

 PSK                                                                       
2,5 % z celkových oprávnených 

výdavkov  v € 
Z toho BV: Z toho KV Z toho BV: Z toho KV 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Škola umeleckého 
priemyslu, Slavkovská 19, 
Kežmarok 

136 154,00 134 352,00  1 802,00  3 359,00  46,00  

2 
Hotelová akadémia, 
Baštová 32, Prešov 

343 924,00 339 753,00  4 171,00  8 494,00  104,00  

3 
SPŠ elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

500 000,00 500 000,00  0,00  12 500,00  0,00  

4 
SPŠ strojnícka, Duklianska 
1, Prešov 

443 259,00 443 259,00  0,00  11 082,00  0,00  

SPOLU 
  BV KV BV KV 

1 423 337,00 1 417 364,00  5 973,00  35 435,00  150,00  

 

B. 3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 

 
B. 4. zabezpečenie finančných prostriedkov na predfinancovanie projektov škôl vo výške cca 5 
% z celkových oprávnených výdavkov z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie 
výdavkov. 

 
V Prešove dňa 31. marca 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. 679 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 2021 

 
k informatívnej správe o činnosti odboru SO pre IROP PSK za rok 2020 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
b e r i e    n a   v e d o m i e 
 
informatívnu správu o činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre IROP PSK  
za rok 2020. 
 

 
 
V Prešove dňa 31. marca 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. 680 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 2021 

 
k informatívnej správe o pripravovanom investičnom zámere 
„Rekonštrukcia a modernizácia Múzea moderného umenia A. Warhola 
v Medzilaborciach“  
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
b e r i e    n a   v e d o m i e 
 
informáciu o príprave investičnej akcie „Rekonštrukcia a modernizácia Múzea 
moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach“ vo výške 7 100 000 eur.  
 
 
 
 
V Prešove dňa 31. marca 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. 681 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 2021 

 
k výsledkom a činnostiam organizátora verejnej hromadnej dopravy 
spoločnosti IDS Východ, s. r. o., v roku 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  
  
b e r i e    n a   v e d o m i e 
 
výsledky a činnosti organizátora verejnej hromadnej dopravy spoločnosti IDS 
Východ, s. r. o., v roku 2020.  
 
 
 
 
V Prešove dňa 31. marca 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. 682 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 2021 

 
k správe o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme 
v prímestskej autobusovej doprave za rok 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  
  
b e r i e    n a   v e d o m i e 
 
správu o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme 
v prímestskej autobusovej doprave za rok 2020.  
 
 
 
V Prešove dňa 31. marca 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. 683 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 2021 

 
k dofinancovaniu projektov IROP z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov  
___________________________________________________________________________ 
 
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 ľu j e  
 
A.1. dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník – 
Mičakovce, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Svidník“ z rozpočtu PSK na pokrytie 
nadlimitných výdavkov vo výške 26 304,00 eur 
 
A.2. dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/558 Hudcovce – Topoľovka, zlepšenie 
dopravnej mobility v okrese Humenné“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov 
vo výške 32 688,00 eur  
 
A.3. dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok – Kežmarok, 
zlepšenie dopravnej mobility v okresoch Kežmarok a Levoča“ z rozpočtu PSK na pokrytie 
nadlimitných výdavkov vo výške 32 400,00 eur 
 
A.4. dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec - 1. 
etapa“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov vo výške 69 855,00 eur.  
 
 
 
V Prešove dňa 31. marca 2021  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová 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. 684 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 2021 

 
k informácii o skončení pracovného pomeru riaditeľky DSS v Giraltovciach  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 a § 
16 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  

 
informáciu o skončení pracovného pomeru dohodou s riaditeľkou DSS 
v Giraltovciach ku dňu 3. mája 2021. 
 
 

 
 
V Prešove dňa 31. marca 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. 685 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 2021 

 
k protestu prokurátora proti uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 617/2020  
zo dňa 14. 12. 2020   
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v podľa § 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 na základe § 26 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre 
v znení neskorších predpisov   
 
A.  v y h o v u j e  
 
protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Prešov č. Kd 4/21/7700 – 10 zo dňa 22. 02. 2021 
proti uzneseniu Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 617/2020 zo dňa 14. 12. 
2020 k návrhu na schválenie uzavretia zmluvy o dielo na výstavbu štadióna FUTBAL 
TATRAN ARÉNA v Prešove a k návrhu na schválenie financovania výstavby štadióna 
FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove. 
 
B.   r u š í 
 
uznesenie  Zastupiteľstva  Prešovského samosprávneho kraja č. 617/2020 zo dňa 14. 12. 2020 
k návrhu na schválenie uzavretia zmluvy o dielo na výstavbu štadióna FUTBAL TATRAN 
ARÉNA v Prešove a k návrhu na schválenie financovania výstavby štadióna FUTBAL 
TATRAN ARÉNA v Prešove. 
 

      C. s c h v a ľ u j e   
 
C.1. uzavretie zmluvy o dielo na realizáciu stavby s názvom „Výstavba štadióna FUTBAL 
TATRAN ARÉNA v Prešove“ medzi objednávateľom – spoločnosťou FUTBAL TATRAN 
ARÉNA, s. r. o., so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970, zapísanou v obchodnom 
registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 33500/P a zhotoviteľom - 
spoločnosťou AVA-stav, s. r .o., so sídlom Puškinova 700/90,  924 01 Galanta, IČO: 43989268, 
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 21431/T, 
ktorá je úspešným uchádzačom verejného obstarávania nadlimitnej zákazky na uskutočnenie 
stavebných prác s názvom „Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove“ 
s výslednou cenou za celý predmet zákazky bez DPH: 16 574 312,00 eur, t. j. 19 889 174,40 
eur s DPH. 
 
      
 



C.2.  investíciu spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., so sídlom Hlavná 73, 080 01 
Prešov, IČO: 50494970, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, 
vložka číslo 33500/P, do realizácie stavby s názvom „Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN 
ARÉNA v Prešove“: 

• s výslednou cenou stavebných prác vo výške 16 574 312,00 eur bez DPH, t. j. 19 889 
174,40 eur s DPH    

• s cenou za zabezpečenie stavebného inžinieringu, odborne spôsobilých osôb 
vykonávajúcich stavebný dozor a odborne spôsobilej osoby na zabezpečenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, autorského dozoru vo výške 300 000,00 eur bez 
DPH, t. j. 360 000,00 eur s DPH 

• a obstaranie výstavby energobloku pri predpokladanej hodnote zákazky vo výške 
766 801,00 eur bez DPH, t. j. 919 297,20 eur s DPH. 

 
C.3. spolufinancovanie realizácie stavby s názvom „Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN 
ARÉNA v Prešove“ formou dotácie na kapitálové výdavky pre spoločnosť FUTBAL TATRAN 
ARÉNA, s. r. o., so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970, zapísanej v obchodnom 
registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 33500/P, vo výške 7 237 156,00 eur 
z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za podmienky finančnej spoluúčasti mesta 
Prešov vo výške 7 237 156,00 eur a pri finančnej spoluúčasti Slovenského futbalového zväzu 
vo výške 2 400 000,00 eur. 
 
 
D.  r u š í  

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 91/2018 zo dňa 27. 8. 2018 v častiach A, B, bod B.1. vzhľadom 
na schválenie vyššie uvedených návrhov. 

 

 
V Prešove dňa 29. marca 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. 686 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 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 v správe Hotelovej akadémie, Prešov, zapísaného na LV č. 12718, k. ú. 
Prešov, a to:             
pozemok:  parc. č. KN C 213/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2 

 ťarchy: bez zápisu 

        
do vlastníctva kupujúceho – Mgr. Peter Louma, Prešov, za kúpnu cenu 1.150,00 eur.       

  
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Vlastníctvo susedného pozemku parc. č. C KN 213/1, ktorý tvorí priľahlú plochu žiadateľa. 
 

 
V Prešove dňa 31. marca 2021 
 

     PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
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                                                                prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r.  



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 687 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 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 v správe Správy a údržby ciest PSK 
zapísaného na LV č. 243, k. ú. Vlková, obec Vlková, okres Kežmarok, a to: 

 
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 460/5, zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 21 m2  
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 460/6, zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 6 m2  

 
Novovytvorené parcely boli odčlenené geometrickým plánom č. 1/2020 zo dňa 
10.03.2020 vyhotoveným Ing. Ján Maniak - GEODET, 05901 Spišská Belá - Strážky, 
IČO: 46227717, úradne overeným Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym 
odborom dňa 18.03.2020 pod číslom G1 182/20. 

 
 spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 ťarchy: bez zápisu 



do vlastníctva kupujúceho – Obec Vlková, Vlková 107, 059 72 Vlková, IČO: 00326704, 
 

za kúpnu cenu 2,00 eurá, a to 1,00 euro za parcelu registra C KN, parcelné číslo 460/5 
a 1,00 euro za parcelu registra C KN, parcelné číslo 460/6. 

 
  Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Obec Vlková na novovytvorených pozemkoch vybudovala chodník a autobusovú 
zastávku, ktoré sú vo vlastníctve obce. Plnia verejnoprospešný účel a slúžia verejnosti. 
Obec si kúpou pozemkov vysporiada pozemky pod svojou stavbou, ktorá je vo verejnom 
záujme.  

 

 
 
V Prešove dňa 31. marca 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. 688 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 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 v správe Správy a údržby ciest PSK 
zapísaného na  LV č. 216, k. ú. Makovce, obec Makovce, okres Stropkov, a to: 

 
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 263/7, zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 116 m2,  

 
odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN, parcelné číslo 263/1, zastavaná plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 16.959 m2, vedená na LV č. 216, k. ú. Makovce, 
geometrickým plánom č. 81/2020 vyhotoveným Ing. Bc. Radovan  Motyka -  Geodézia 
M, 091 01 Stropkov, IČO: 37 771 418, úradne overeným Okresným úradom Stropkov, 
katastrálny odbor, dňa 02.07.2020 pod číslom G1-139/2020. 

 
 spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 ťarchy: bez zápisu 

 



do vlastníctva kupujúceho – Miroslava Blichová, 090 22 Bukovce, za kúpnu cenu 
365,00 eur. 

 
 

  Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
 

Parcela  registra C KN, parcelné číslo 263/7, sa nachádza v bezprostrednej blízkosti 
parciel registra C KN, parcelné čísla 57 a 58/1, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľky M. 
Blichovej a tvorí s nimi súvislú plochu pred jej rodinným domom. Parcela registra C 
KN, parcelné číslo 263/7, je pre potreby Správy a údržby ciest PSK neupotrebiteľný, 
nachádza sa pri ceste II/575. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 31. marca 2021 
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                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 689 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 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, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským 
samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 
a podielovými spoluvlastníkmi pozemkov vedenými na LV č. 789 a LV č. 832 bez 
finančného vyrovnania rozdielu výmery a ceny pozemkov nasledovne: 

 
1)  Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a podieloví spoluvlastníci: 
1. Martinková Anna, Poprad 058 01, SR, v podiele 16/25 
2. Vagašová Štefánia, Poprad - Stráže 058 01, SR, v podiele 7/100 
3. Kovalčík Marek, Kravany 059 18, SR, v podiele 7/100 
4. Psonák Jozef, Poprad - Stráže 058 01, SR, v podiele 3/100 
5. Psonák Rastislav, Vrbov 059 72, SR, v podiele 3/100 
6. Dunčko Ladislav, Spišská Nová Ves - Novoveská Huta 053 31, SR, v podiele 1/50 
7. Dunčko Ján JUDr., Odorín 053 22, SR, v podiele 1/50 
8. Semanová Mária, Spišské Vlachy 053 61, SR, v podiele 1/50 
9. Dunčko Peter, Spišské Vlachy 053 61, SR, v podiele 1/50, 

10.   Krottáková Magdaléna, Poprad 058 01, SR, v podiele 1/50, 
11.   Breburdová Janka, Poprad 058 01, SR, v podiele 1/50 
12.   Paraňová Anna, Nová Lesná 059 86, SR, v podiele 1/50 



13. Podolcová Alena, Poprad 058 01, SR, v podiele 1/50 
 

 nadobúdajú do vlastníctva nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1186, k. ú. Stráže 
pod Tatrami, a to: 
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 189/11, ostatná plocha o výmere 469 

m2,   
odčlenená od parcely registra C KN, parcelné číslo 189/4, ostatná plocha o výmere 766 
m2, geometrickým plánom č. 68/2020 vyhotoveným Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN, 059 
36 Mengusovce, IČO: 51747545, zo dňa 28.01.2021, úradne overeným Okresným úradom 
Poprad, katastrálnym odborom dňa 08.02.2021 pod číslom G1-91/2021. 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1  
ťarchy: bez zápisu. 

 
Celková výmera odovzdaného nehnuteľného majetku predstavuje 469 m2. 

  
2) Podieloví spoluvlastníci: 

  1. Martinková Anna, Poprad 058 01, SR, v podiele ½           
  2. Vagašová  Štefánia, Poprad - Stráže  058 01,  SR, v podiele 1/20 
  3. Dunčko Ján, Odorín 053 22, SR, v podiele 1/80 
  4. Dunčko Ladislav, Spišská Nová Ves - Novoveská Huta 053 31, SR, v podiele 1/80 

   5. Dunčko Peter, Spišské Vlachy 053 61, SR, v podiele 1/80 
  6. Semanová Mária, Spišské Vlachy 053 61, SR, v podiele 1/80 

   7. Krottáková Magdaléna, Poprad 058 01, SR, v podiele 1/80 
    8. Paraňová Anna, Nová Lesná 059 86, SR, v podiele   1/80 
    9. Podolcová Alena, Poprad 058 01, SR, v podiele 1/80 
  10. Breburdová Janka, Poprad 058 01, SR, v podiele 1/80 
  11. Psonák Jozef, Poprad - Stráže 058 01, SR, v podiele 1/40 
  12. Psonák Rastislav, Vrbov 059 72, SR, v podiele 1/40 

   13. Martinková Anna, Poprad 058 01, SR, v podiele 3/12 
14. Kovalčík Marek, Kravany 059 18, SR, v podiele 1/20 

 
odovzdávajú a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do svojho výlučného 
vlastníctva a zveruje do správy Správe a údržbe ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, 
IČO: 37936859, nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 789, k. ú. Stráže pod Tatrami, 
a to: 

 
- parcela registra C KN, parcelné číslo 161/13, trvalý trávnatý porast o výmere 9 m2, 
- parcela registra C KN, parcelné číslo 161/14, trvalý trávnatý porast o výmere 167 m2, 
- parcela registra C KN, parcelné číslo 172/12, vodná plocha o výmere 61 m2, 
- parcela registra C KN, parcelné číslo 173/13, trvalý trávnatý porast o výmere 289 m2. 
 
ťarchy: bez zápisu 
 
Spoluvlastnícky vzťah k parcelám je evidovaný na parcele registra E KN, parcelné číslo 67, 
trvalý trávnatý porast o výmere 734 m2 a parcele registra E KN, parcelné číslo 68, trvalý 
trávnatý porast o výmere 751 m2. 
 
 
 
 

- 2 - 



Podieloví spoluvlastníci:  
1. Vagašová Štefánia, Poprad - Stráže, 058 01, SR, v podiele 1/5 
2.  Dunčko Ján, Odorín 053 22, SR, v podiele 1/20 
3.  Dunčko Ladislav, Spišská Nová Ves - Novoveská Huta 053 31, SR, v podiele 1/20 
4.  Dunčko Peter, Spišské Vlachy 053 61, SR, v podiele 1/20 
5.  Semanová Mária, Spišské Vlachy 053 61, SR, v podiele 1/20 
6.  Krottáková Magdaléna, Poprad 058 01, SR, v podiele 1/20 
7.  Paraňová Anna, Nová Lesná 059 86, SR, v podiele 1/20 
8.  Podolcová Alena, Poprad 058 01, SR, v podiele 1/20 
9.  Breburdová Janka, Poprad 058 01, SR, v podiele 1/20 

10.  Psonák Jozef, Poprad - Stráže 058 01, SR, v podiele 1/10 
11.  Psonák Rastislav, Vrbov 059 72, SR, v podiele 1/10 
12.  Kovalčík Marek, Kravany 059 18, SR, v podiele 1/5 

 
odovzdávajú a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do svojho výlučného 
vlastníctva a zveruje do správy Správe a údržbe ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, 
IČO: 37936859, nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 832, k. ú. Stráže pod Tatrami, 
a to: 
- parcela registra C KN, parcelné číslo 161/12, trvalý trávny porast o výmere 78 m2, 
- parcela registra C KN, parcelné číslo 172/11, trvalý trávny porast o výmere 3 m2, 

 
ťarchy: bez zápisu 

 

Celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 607 m2. 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Zámenou pozemkov si PSK majetkovoprávne vysporiada pozemky pod časťou areálu SÚC 
PSK, oblasť Poprad, ktorú využíva k svojej činnosti a plánuje tam stavebné úpravy. 
Spoluvlastníci pozemkov nadobudnú pozemok v blízkosti areálu, ktorý SÚC PSK nevyužíva 
k svojej činnosti a ktorý je pre ňu prebytočný.  
 
 
V Prešove dňa 31. marca 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. 690 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 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 v správe Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné, IČO: 162132,  
k. ú. Humenné, a to: 

 
novovytvorenej parcely registra C KN parc. 3355/17 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 390 
m2, odčlenenej od pôvodnej parcely registra C KN č. 3355/7, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 2343 m2, zapísanej na LV 8358, k. ú. Humenné, geometrickým plánom č. 32389833-
1/2021 zo dňa 13.01.2021 vyhotoveným Ing. Mihalík Miroslav-GEOMM, 066 01 Humenné, 
IČO: 32389833, úradne overeným Okresným úradom Humenné, katastrálnym odborom, dňa 
19.01.2021 pod číslom G1-5/2021 

 
  spoluvlastnícky podiel 1/1 
 
  ťarchy:  
  Vlastník poradové číslo 1: Pod Z 70/2006 zriaďuje sa vecné bremeno - povinnosť vlastníka nehn. strpieť a právo 

spoločnosti Slovak Telecom, a.s., ako oprávn. z vecného bremena zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať 

ich vedenia na dotknutých nehn., vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním ,opravami a údržbou vedení 

na nehn. a vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty 



ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ 

pozemku parc. č. 3358/1, 3358/2, 3355/1, 3355/2, 3355/5, 3355/6, 3355/7 zo dňa 28.12.2005 - 1332/12.  

  Vlastník poradové číslo 1: Pod V-1007/02 sa zriaďuje vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka parc .č. KN 

3355/1, 3355/2, 3355/5, 3355/6, 3355/7, 3355/13, 3355/14 strpieť právo príjazdu a odjazdu po prístupovej 

komunikácii k bytovému domu na Ul. Komenského 1435/2 a zároveň strpieť existujúcu teplovodnú a vodovodnú 

prípojku na parc .č. 3354 v prospech vlastníkov zapísaných na LV 7963 zo dňa 12.6.2002 - 1266/13, Z 2562/14 - 

303/15. 

  Vlastník poradové číslo 1: Pod V-369/08 sa zriaďuje vecné bremeno - právo prechodu cez pozemok 3355/7, 3355/2 

v prospech vlastníka pozemku parc. č. 3352/2, 3355/3, 3355/4, 3355/11, 3355/12 a to v rozsahu vyznačenom v GP č. 

G 90/2005 zo dňa 14.5.2005, zo dňa 3.3.2008, Rozhodnutie č. X5/2013/Bi zo dňa 05.02.2013 - 1266/13. 

 
    do vlastníctva kupujúceho – POPOVEC-KARDIOSERVIS, s. r. o., Orechová 2534/71, 066 01 

Humenné, IČO: 44 898 126, za kúpnu cenu 7 850,70 eur. 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
 Ide o realizáciu verejnoprospešnej stavby - parkoviska pre pacientov ako širokú verejnosť.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

V Prešove dňa 31. marca 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.  
             
                
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 2 - 



            Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 691 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 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, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym 
krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a obcou Sečovská Polianka, Hlavná 
132/135, 094 14 Sečovská Polianka, IČO: 00332828, bez finančného vyrovnania rozdielu 
výmery pozemkov nasledovne: 
 

1) Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a obec Sečovská Polianka nadobúda do 
vlastníctva nehnuteľný majetok v k. ú. Sečovská Polianka, a to: 
 
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 499/2, zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 2202 m2,   
odčlenená od parcely registra C KN, parcelné číslo 499, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
7178 m2,  zapísanej na LV č. 3022 geometrickým plánom č. 23/2021 vyhotoveným Ing. Marián 
Urban - GEODET, Sečovská Polianka, IČO: 46932585, zo dňa 10.02.2021, úradne overeným 
Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, dňa 16.02.2021 pod číslom G1-
98/2021, 
 
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 499/3, zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 1740 m2,   
odčlenená od parcely registra C KN, parcelné číslo 499, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
7178 m2, zapísanej na LV č. 3022  geometrickým plánom č. 29/2021 vyhotoveným Ing. Marián 
Urban - GEODET, Sečovská Polianka, IČO: 46932585, zo dňa 25.02.2021, úradne overeným 
Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, dňa 01.03.2021 pod číslom G1-
115/2021, 
 
spoluvlastnícky podiel 1/1  



ťarchy: bez zápisu 
 
Celková výmera zamieňaného nehnuteľného majetku predstavuje 3942 m2. 
 

2) Obec Sečovská Polianka odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do svojho 
výlučného vlastníctva a zveruje do správy Správe a údržbe ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 
Prešov, IČO: 37936859, nehnuteľný majetok, k. ú. Sečovská Polianka, a to: 
 
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 1267/2, zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 1276 m2, 
odčlenená od parcely registra E KN, parcelné číslo 3101/1, ostatná plocha o výmere 13602 m2 
zapísanej na LV č. 2147, geometrickým plánom č. 28/2021, vyhotoveným Ing. Marián Urban 
- GEODET, Sečovská Polianka, IČO: 46932585, zo dňa 25.02.2021, úradne overeným 
Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, dňa 01.03.2021 pod číslom G1-
116/2021, 

 
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 1876/3, zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 7080 m2,   
odčlenená od parcely registra E KN, parcelné číslo 3101/2, ostatná plocha o výmere 9734 m2, 
zapísanej na LV č. 2147 geometrickým plánom č. 28/2021 vyhotoveným Ing. Marián Urban - 
GEODET, Sečovská Polianka, IČO: 46932585, zo dňa 25.02.2021, úradne overeným 
Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, dňa 01.03.2021 pod číslom G1-
116/2021, 

 

spoluvlastnícky podiel 1/1  
ťarchy: bez zápisu 

 
Celková výmera zamieňaného nehnuteľného majetku predstavuje 8356 m2. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Predmetom zámeny je majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve obce Sečovská 
Polianka, ktoré sa nachádzajú pod úsekom pozemnej komunikácie III/3626 v súlade so zákonom 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a ktoré sa zamenia za pozemky vo 
vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, na ktorých je zo strany obce Sečovská Polianka 
plánovaná výstavba chodníkov pre peších a dobudovanie inžinierskych sietí. 

 
 
 
V Prešove dňa 31. marca 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. 692 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 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 z podielového vlastníctva predávajúcich:  
1. Kačmarik Dušan Ing., 53 002 Pardubice - Trnova, ČR, v podiele ½  
2. Gašpárová Helena Mgr., 075 01  Trebišov, v podiele ½  
 
vedeného na LV č. 1954, k. ú. Solivar, okres Prešov, a to: 
 
- novovytvorená parcela registra C KN č. 612/124, orná pôda o výmere 28 m², 

odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN č. 796/1, trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 28 
m2, geometrickým plánom č. 48097748-08/19 vyhotoveným Vladimírom Kupcom, Rožkovany, 082 
71 Lipany nad Torysou, IČO: 48097748, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny 
odbor, dňa 18.03.2019 pod číslom G1-466/2019 

 
ťarchy: bez zápisu 
 

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 1350,00 eur (pri cene 
48,19 €/m2). 
 
 
V Prešove dňa 31. marca 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. 693 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 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 z podielového spoluvlastníctva predávajúceho - Sotáková 
Katarína, Bratislava, zapísaného na LV č. 654 v k. ú. Roztoky, a to: 

 
pozemku: parcela registra E KN č. 952, orná pôda o výmere 3925 m2,  
 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez  zápisu 
 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Podduklianske 
osvetové stredisko vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník, IČO: 37781375, 
za kúpnu cenu 30.000 eur (pri cene 7,64 €/m2). 
 
 
V Prešove dňa 31. marca 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. 694 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 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 z podielového spoluvlastníctva predávajúceho - Jozef Bojkas, 
Roztoky, 090 11 Vyšný Orlík,  v spoluvlastníckom podiele 2/4,  zapísaného na LV č. 443 v k. 
ú. Roztoky, a to: 

 
pozemku: parcela registra E KN č. 953, orná pôda o výmere 2573 m2,  
 

ťarchy: bez  zápisu 
 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Podduklianske 
osvetové stredisko vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník, IČO: 37781375, 
za kúpnu cenu 6 972,83 eur (pri cene 5,42 €/m2). 
 

 
V Prešove dňa 31. marca 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. 695 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 2021 

 
k návrhu na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 658/2021  
zo dňa 15. 2. 2021 
________________________________________________________________ 

 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 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, 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  
 
 

r u š í   
 

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 658/2021 zo dňa 15. 2. 2021 k schváleniu 
bezodplatného prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku v celom rozsahu. 
 

 
 

V Prešove dňa 31. marca 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. 696 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 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 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, SNP 16, 083 01 Sabinov, zapísaného na LV č. 1421, k. ú. Sabinov, obec Sabinov, 
okres Sabinov, a to: 

 
 pozemok registra C KN: 

- parcelné číslo 2665/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 495 m2 
  
 stavba: 

- druh stavby – školský internát, súpisné číslo 2143, na pozemku registra C KN 
parcelné číslo 2665/13, zastavané plochy a nádvoria  
 

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. 
287/2020 zo dňa 03. 11. 2020 vyhotoveným znalcom Ing. Pavel Jurko, Kendice, v 
zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
v znení neskorších predpisov, predstavuje 927.015,48 €, z toho stavby 908.749,98 € 
a pozemky 18.265,50 € pri jednotkovej cene pozemkov 36,90 €/ 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. 927.015,48 €  

 
b) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa 

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

    
d) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v lehote podľa písm. c) vrátane úhrady 
 ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, (nákladov za 
 vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, správneho poplatku 
 za podanie návrhu na  vklad do katastra nehnuteľností) 
 
e) súhlas s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 
 až po zaplatení celej kúpnej ceny podľa písm. a), c) a ostatných nákladov podľa 
 písm. d)   
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f)  oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia celej   
 kúpnej ceny podľa písm. b) alebo c), 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 __ . __ . 21__  do  13:00  hod. v zalepenej 
obálke s výrazným označením:  

  
 „Obchodná verejná súťaž – Školský internát Sabinov, budova a pozemok v 

k. ú. Sabinov – 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 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 s Ing. Miloš Ondrejkovič, riaditeľ 
Spojenej školy Sabinov, (tel.: +51 4880 103; e-mail: 
milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk).     
        

 b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
 
 
 
 
V Prešove dňa 31. marca 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. 697 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 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 v platnom znení  
 
 
A.  r u š í 
 
 uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 577/2020 zo dňa 19. 10. 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 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.   
 

  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. 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 vyhotoveným znalcom Ing. Jozef Záhradník, 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 

85 %  z ceny znaleckého posudku, t. j. 241.732,18 €  
 

b) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa 
 

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

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- 3 - 

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

7.  Obhliadka majetku:  
a) Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred 
podaním návrhu po telefonickom dohovore s 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 31. marca 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. 698 / 2021 
 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 2021 

 
k uzavretiu Dodatku č. 1 k Zmluve o užívaní spoločnej nehnuteľnosti PSK 
ARÉNA so spoločnosťou KEN-EX, spol. s r. o., zo dňa 3. 3. 2017   
________________________________________________________________ 
 
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, zákona NR SR č. 
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 
 
s c h v a ľ u j e 
 
uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o užívaní spoločnej nehnuteľnosti PSK ARÉNA 
so spoločnosťou KEN-EX, spol. s r. o., Železničiarska 3802/37, Prešov, IČO: 
36 454 672, zo dňa 3. marca 2017 v zmysle prílohy tohto uznesenia.  

 

 
 
V Prešove dňa 31. marca 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.  
             



Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 698/2021 zo dňa 29. 3. 2021 

 
 
 

Dodatok č. 1 
  

k Zmluve o užívaní spoločnej nehnuteľnosti  
PSK ARÉNA zo dňa 3. marca 2017 

 
uzatvorený v zmysle ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka 

 medzi týmito zmluvnými stranami: 
(ďalej v texte len „dodatok“) 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
 

1. Zmluvná strana č.1:  KEN–EX, spol. s r. o.  
    Železničiarska 3802/37, 080 01 Prešov 
    zast.: Mgr. Ján Kentoš – konateľ spoločnosti  
    IČO: 36 454 672 
    DIČ: 2021377754 
    IČ DPH: SK2021377754 
    zapís. v OR OS Prešov v odd. Sro, vložka č. 11093/P 
    ďalej len „zmluvná strana č.1“ 

a 
2. Zmluvná strana č.2:  Prešovský samosprávny kraj 
    Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
    zast.: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK 
    IČO: 378 70 4754 
    ďalej len „zmluvná strana č. 2“ 

 
 

Článok I. 
Predmet dodatku 

 
Zmluvné strany sa, v súlade so Zmluvou o užívaní spoločnej nehnuteľnosti PSK ARÉNA zo 
dňa 3. marca 2017, dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 v nasledujúcom znení: 

- Článok III. ods. 1 Zmluvy sa mení a znie: 
 

1. Zmluvná strana č. 1 súhlasí s tým, že zmluvná strana č. 2 a stredné školy bez ohľadu na 
zriaďovateľa majú právo užívať tréningovú športovú halu v rozsahu  2 ľadohodín/denne (1 
ľadohodina = 60 min. + 10 min. úprava ľadu) počas pracovných dní vždy v čase od 07.00 
hod. do 13.00 hod. počas toho-ktorého školského roka (10 kalendárnych mesiacov okrem 
dní pracovného pokoja, sobota, nedeľa, štátne sviatky, školské prázdniny a pod.), a to za 
sumu 1 €/1 hodina bez DPH, DPH 20 % vo výške 0,20 € vrátane DPH vo výške 1,20 €/1 
hodina.  
 



Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.   Ostatné  ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté, zostávajú v celom rozsahu 

v platnosti a nezmenené.  
 
2.   Dodatok č. 1 sa uzatvára na dobu určitú do 31. októbra 2023 a nadobúda platnosť dňom 

jeho podpísania. Predpokladom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku je jeho schválenie 
Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja. Dodatok nadobudne účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle zmluvnej strany č. 2, nie však skôr 
ako bude dodatok schválený podľa predchádzajúcej vety. 

 
3.   Dodatok č.1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho dva rovnopisy sú určené pre 

zmluvnú stranu č. 1 a tri pre zmluvnú stranu č. 2.  
 
4.    Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy zo dňa 3. marca 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa ….......................    V Prešove dňa …....................... 
 
 
 
 
 
Zmluvná strana č. 1:       Zmluvná strana č. 2:  

 
 
 

Mgr. Ján Kentoš      PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
konateľ spoločnosti               predseda PSK  
KEN–EX, spol. s r. o.            Prešovský samosprávny  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 699 / 2021 
 

z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 29. marca 2021 

 
k návrhu na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci 
implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy J. 
Henischa v Bardejove 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 Spojenej školy J. Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní“ – 
kapitálové výdavky na vnútorné vybavenie v celkovom objeme  51 290,41 eur 
s DPH. 
 

 
 
V Prešove dňa 31. marca 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.  
             
 
 
 
 


