Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

UZNESENIA
z 27. zasadnutia
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 2021

Číslo: Obsah uznesenia:

700.

k návrhu na vymenovanie riaditeľa DSS v Giraltovciach

701.

k správe z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK

702.

k Záverečnému účtu PSK za rok 2020

703.

k stanovisku hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2020

704.

k správe Výboru pre audit PSK za rok 2020

705.

k schváleniu úveru od EIB – Prešovská regionálna infraštruktúra III

706.

k stanovisku hlavného kontrolóra PSK k schváleniu úveru od EIB –
- Prešovská regionálna infraštruktúra III

707.

k úprave rozpočtu č. 3/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021

708.

k návrhu rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií
z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Mikroprogram PSK

709.

k návrhu Dohody o úprave vzájomných práv a povinností v súvislosti
s výchovno-vzdelávacím procesom medzi PSK a KSK

710.

k aktivitám v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky na rok 2021

711.

k zámeru vstupu do projektov z programových výziev 2021 – IROP, INTERREG, ENI

712.

k zámeru vstupu do projektov z programových výziev 2021 – IROP, INTERREG, ENI

713.

k zámeru vstupu do projektov z programových výziev 2021 – IROP, INTERREG, ENI

714.

k zámeru vstupu do projektov z programových výziev 2021 – IROP, INTERREG, ENI

715.

k zámeru vstupu do projektov z programových výziev 2021 – IROP, INTERREG, ENI

716.

k dofinancovaniu projektov IROP z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov

717.

k Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK

718.

k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou
a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže

719.

k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - kúpa

720.

k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - kúpa

721.

k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - kúpa

722.

k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - kúpa

723.

k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - kúpa

724.

k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - kúpa

725.

k prerokovaniu účtovnej závierky FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., za rok 2020
a k schváleniu vysporiadania hospodárskeho výsledku

726.

k návrhu na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektov:
A/ Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní,
B/ Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy v Bijacovciach na praktickom vyučovaní,
C/ Zvýšenie počtu žiakov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove
na praktickom vyučovaní.

727.

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 683/2021 zo dňa 29. 3. 2021

728.

k zámeru PSK k obnove a modernizácii športovísk na pozemkoch v k. ú. Sabinov
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 700 / 2021
z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 2021
k návrhu na vymenovanie riaditeľa DSS v Giraltovciach
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h)
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
vymenúva
do funkcie riaditeľa Domova sociálnych služieb v Giraltovciach
Mgr. Petra Kimáka-Fejka dňom 4. mája 2021
na funkčné obdobie 5 rokov.

V Prešove dňa 3. mája 2021

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

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r.
Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art., v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 701 / 2021
z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 2021
k správe z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.

V Prešove dňa 4. mája 2021

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

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r.
Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art., v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 702 / 2021
z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 2021
k Záverečnému účtu PSK za rok 2020
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. d)
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a v nadväznosti na ustanovenie § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
A.

berie na vedomie

A. 1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu PSK za rok 2020.
A. 2. Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2020.

B.
B.

schvaľuje
1. Výsledok hospodárenia za rok 2020 v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona NR SR
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
Príjmy
Výdavky
Schodok rozpočtu

255 646 872,28 €
259 477 309,74 €
– 3 830 437,46 €

Vylúčenie FP podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.

– 4 913 920,09 €

Schodok rozpočtu po vylúčení FP podľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. – 8 744 357,55 €
Usporiadanie výsledku hospodárenia zostatkom finančných operácií

42 479 798,32 €

Zostatok finančných prostriedkov

32 964 335,89 €

Vylúčenie FP v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zák. č. 583/2004 Z. z.
nepoužitá návratná finančná výpomoc z MF SR

– 2 064 738,47 €

Prevod zostatku finančných prostriedkov:
na účet fondu nevyčerpaných dotácií
na účet rezervného fondu

30 899 597,42 €
2 595 452,91 €
28 304 144,51 €

Presun nespotrebovanej dotácie (Výzva pre región z roka 2019)
z účtu fondu nevyčerpaných dotácií
na účet rezervného fondu
B.

- 20 056,07 €
20 056,07 €

2. Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2020 v súlade s § 16 ods. 10 písm.
a) zákona NR SR č. 583/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výrokom:
Celoročné hospodárenie Prešovského samosprávneho kraja za rok 2020 bez výhrad.

V Prešove dňa 4. mája 2021

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

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r.
Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art., v. r.

-2-

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 703 / 2021
z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 2021
k stanovisku hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK
za rok 2020
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2020.

V Prešove dňa 4. mája 2021

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

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r.
Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art., v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 704 / 2021
z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 2021
k správe Výboru pre audit PSK za rok 2020
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 34
ods. 4 písm. g) zákona NR SR č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene
a doplnení zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov
berie na vedomie
správu Výboru pre audit Prešovského samosprávneho kraja za rok 2020.

V Prešove dňa 4. mája 2021

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

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r.
Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art., v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
U Z N E S E N I E č. 705 / 2021
z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 2021
k schváleniu úveru od EIB – Prešovská regionálna infraštruktúra III

________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. e) zákona NR
SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
(zákon o samosprávnych krajoch) a ustanovením § 17 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
A.

schvaľuje
návrh projektu Prešovská regionálna infraštruktúra III – Zmluva o financovaní medzi
Európskou investičnou bankou a Prešovským samosprávnym krajom (návrh rámcovej
úverovej zmluvy) na prijatie návratných zdrojov financovania v maximálnom objeme 30
miliónov eur.

B.

splnomocňuje

B.1. predsedu Prešovského samosprávneho kraja k akceptovaniu podmienok a podpisu
Zmluvy o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Prešovským
samosprávnym krajom – Prešovská regionálna infraštruktúra III.
B.2. predsedu Prešovského samosprávneho kraja:
- na akceptovanie úveru poskytnutého Európskou investičnou bankou
- na predkladanie písomných žiadostí Európskou investičnou bankou
o čerpanie jednotlivých tranží úveru
- na akceptovanie úrokov a iných podmienok jednotlivých tranží
navrhnutých Európskou investičnou bankou
- na akceptovanie čerpania jednotlivých tranží.
V Prešove dňa 4. mája 2021
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r.
Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art., v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 706 / 2021
z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 2021
k stanovisku hlavného kontrolóra PSK k schváleniu úveru od EIB - Prešovská regionálna infraštruktúra III
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra PSK k schváleniu úveru od EIB –
- Prešovská regionálna infraštruktúra III.

V Prešove dňa 4. mája 2021

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

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r.
Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art., v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 707 / 2021
z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 2021
k úprave rozpočtu č. 3/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja
pre rok 2021
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. d)
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A.

s c h v a ľ u j e úpravu rozpočtu č. 3/PSK/2021 nasledovne:

A.1 Bežný rozpočet
Bežné príjmy

o

2 304 € na

226 047 979 €

Bežné výdavky

o

- 165 170 € na

217 555 410 €

v tom oblasť financovania:
Úrad samosprávneho kraja

300 000 €

Projekty

- 297 696 €

Kultúrne služby

- 167 474 €

A.2 Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy

o

Kapitálové výdavky

o

0 € na
36 449 676 €

na

4 585 425 €
99 766 708 €

v tom oblasť financovania:
Úrad PSK

6 100 000 €

Projekty

3 550 356 €

Doprava

13 305 980 €

Kultúrne služby

10 867 474 €

Vzdelávanie
Sociálne zabezpečenie

2 009 000 €
616 866 €

A.3 Rozpočet finančných operácií
Príjmové finančné operácie

o

36 282 202 €

na

91 010 098 €

v tom :
Rezervný fond

18 560 903 €

Fond nevyčerpaných dotácií

2 595 453 €

Úverové zdroje EIB
Výdavkové finančné operácie

15 125 846 €
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
A.6 Zoznam zbierkových predmetov
Podľa prílohy č. 3 tohto uznesenia.

V Prešove dňa 3. mája 2021

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

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r.
Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art., v. r.
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Príloha č. 1 k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 707/2021 zo dňa 3. 5. 2021

Názov organizácie Názov investičnej akcie

FK

ZF

Rozpis KV za všetky oblasti financovania SPOLU
v tom:

36 449 676 €

Rezervný fond (RF)

RF

18 767 403 €

Fond nevyčerpaných dotácií (FND)

FND

2 595 453 €

úverové zdroje EIB (52)

52

15 332 346 €

vlastné zdroje financovania (41)

41

167 474 €

Oblasť financovania: Úrad samosprávneho kraja
Úrad PSK

Suma

Dotácie v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií
z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení Výzva pre región z roka 2020
Cykloturistická trasa pútnického významu Levoča - Spišský Jeruzalem –
Žehra - PD

6 100 000 €
01

RF

-2 595 453 €

FND

2 595 453 €

01

RF

150 000 €

Cykloturistická trasa okolo Domaše v rámci projektového balíka IUS - PD

01

RF

30 000 €

EuroVelo 11 - Prešov – Košice – MPV

01

RF

90 000 €

EuroVelo 11 - severný úsek EuroVelo 11 - PD, MPV

01

RF

130 000 €

RF

2 100 000 €

52

2 100 000 €

RF

750 000 €

52

750 000 €

Kapitálové výdavky v rámci zásobníka investičných akcií EIB III
Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania
pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti

10

Revitalizácia interiérových priestorov sídla PSK - dofinancovanie

01

Oblasť financovania: Projekty
nerozpísaná rezerva

3 550 356 €
04.1.2

RF

3 000 000 €

SOŠ
elektrotechnická,
Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1,
Hlavná 1400/1, 059
Poprad – Matejovce – 5 % spolufinancovanie projektu
51 Poprad Matejovce

09

52

367 053 €

Spojená škola,
Jarmočná 108,
Stará Ľubovňa

09

52

183 303 €

Kapitálové výdavky v rámci zásobníka investičných akcií EIB III

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
v rámci projektu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole,
Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - 5% spolufinancovanie projektu

Oblasť financovania: Doprava
SÚC PSK

13 305 980 €

PD - Rekonštrukcia mosta M6146 (3191-001), cez miestny potok pred obcou
Ďačov

04.5

RF

20 000 €

PD - Modernizácia cesty III/3500, Vyšná Voľa - Nižná Voľa

04.5

RF

70 000 €

PD - Preložka cesty II/536, Ľubica - Kežmarok (juhozápadný obchvat mesta
Kežmarok) - TŚ, DSZ a DÚR

04.5

RF

65 000 €

PD - Modernizácia cesty III/3078, Lysá Poľana - Podspády

04.5

RF

30 000 €

PD - Odstránenie bodových závad na ceste II/540, v obci Veľká Lomnica

04.5

RF

20 000 €

PD - Odstránenie bodovej závady na ceste III/3612, za obcou Soľ

04.5

RF

15 000 €

PD - Stabilizácia zosuvu na ceste III/3434, Trnkov

04.5

RF

20 000 €

PD - Stabilizácia zosuvu na ceste III/3460, Janov

04.5

RF

20 000 €

PD - Stabilizácia zosuvu na ceste III/3443, Dulova Ves – Záborské

04.5

RF

20 000 €

PD - Stabilizácia zosuvu na ceste III/3438, Brestov

04.5

RF

20 000 €

PD - Rekonštrukcia cesty Varhaňovce - Bunetice

04.5

RF

17 000 €

Rekonštrukcia priepustu na ceste III/3507

04.5

RF

150 000 €

Odstránenie havarijného stavu na moste M5105 (3514-001),
cez rieku Topľa pred obcou Komárov

04.5

RF

215 000 €

Odstránenie nevyhovujúceho stavu na ceste III/3187, Milpoš

04.5

RF

150 000 €

Odstránenie nevyhovujúceho stavu na ceste III/3590, Bystrá

04.5

RF

180 000 €

Odstránenie nevyhovujúceho stavu na ceste III/3106, Vojňany - Podhorany

04.5

RF

215 000 €

Rekonštrukcia mosta M7447 (3212-002), cez Klčovský potok
pred obcou Katúň

04.5

RF

93 000 €

Rekonštrukcia priepustov na cestách III. triedy

04.5

RF

250 000 €

Modernizácia cesty II/545 Raslavice

04.5

RF

180 000 €

Rekonštrukcia priepustov a oporných stien na ceste II/556

04.5

RF

215 000 €

Skládka CHPM na stredisku Poprad - vrátane PD - dofinancovanie

04.5

RF

35 000 €

MPV pod cestou III/3075 k. ú. Spišské Bystré

04.5

RF

53 814 €

MPV v súvislosti so stavbou III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sekčov
(ul. Solivarská) od vlastníka: Jozef Jurášek

04.5

RF

68 031 €

MPV v súvislosti so stavbou III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sekčov
(ul. Solivarská) od vlastníka: Vlasatý a spol. (LV č. 3959)

04.5

RF

2 458 €

MPV v súvislosti so stavbou III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sekčov
(ul. Solivarská) od vlastníka: Prešov Park 1 s.r.o.

04.5

RF

5 140 €

MPV v súvislosti so stavbou III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sekčov
(ul. Solivarská) od vlastníka: Prešov Park 2 s.r.o.

04.5

RF

23 052 €

MPV v súvislosti so stavbou Rek. Križovatky na ceste I/68
a III/3154 Pusté Pole

04.5

RF

1 772 €

MPV v súvislosti so stavbou Eliminácia bezpečnostných rizík
na ceste III/3177 pred mestom Sabinov

04.5

RF

787 €

MPV v súvislosti so stavbou III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sekčov
(ul. Solivarská) - od vlastníka: RS Investment, s. r. o.

04.5

RF

8 273 €

MPV v súvislosti so stavbou Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste
III/3484 Tarnov - Gaboltov

04.5

RF

65 036 €

MPV v súvislosti so stavbou III/3445 Prešov - Petrovany

04.5

RF

80 637 €

MPV v súvislosti so stavbou Rekonštrukcia križovatky na ceste II/542
a III/3111 Matiašovce

04.5

RF

28 000 €

MPV v súvislosti so stavbou II/546 Prešov - Klenov

04.5

RF

30 000 €

MPV v súvislosti so stavbou II/545 Kapušany - Demjata

04.5

RF

83 000 €

MPV v súvislosti so stavbou III/3617 Vranov nad Topľou,
severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18

04.5

RF

50 000 €

RF

171 000 €

52

171 000 €

RF

292 500 €

52

292 500 €

Majetkovoprávne vysporiadania pozemkov

Kapitálové výdavky v rámci zásobníka investičných akcií EIB III
SÚC PSK

Rekonštrukcia mosta M2915 (3489-002), cez potok Hrabovec pred obcou
Nižné Raslavice

04.5

Rekonštrukcia mosta M4597 (3136 -002) cez potok Ľubotínka v obci Vislanka

04.5

Rekonštrukcia mosta M303 (3120-001) Stará Ľubovňa
Rekonštrukcia mosta M5787 (558-012), most v km 32,288 cez potok Príslop
za obcou Príslop

04.5

Rekonštrukcia mosta M7222 (558-014), most cez Ruský potok
za odbočkou na obec Ruský Potok pred obcou Ulič

04.5

Rekonštrukcia mosta M910 (536-021), most cez potok Tvarožiansky
za obcou Vrbov

04.5

Rekonštrukcia mosta M936 (536-020), most cez Horný potok v obci Vrbov

04.5

Rekonštrukcia mosta M6144 (III/3109-006), most cez potok Kremeň
v obci Osturňa

04.5

Rekonštrukcia mosta M3121 (3535-002), most cez jarok v obci Okrúhle

04.5

Rekonštrukcia mostného objektu M5266 (3064-002),
nad diaľnicou pred obcou Batizovce

04.5

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

04.5

Výstavba mosta M4415 (3110-002), Veľká Franková

04.5

Rekonštrukcia mosta M1038 (3491-008) v obci Osikov

04.5

Rekonštrukcia mosta M311 (3497-009), most cez Richvaldský potok
v obci Richvald

04.5

Rekonštrukcia mosta M1867 (3076-002) v meste Poprad

04.5

Modernizácia cesty II/556 v okrese Svidník

04.5

Modernizácia cesty II/556 v okrese Vranov nad Topľou

04.5

Modernizácia cesty II/558 v okrese Humenné

04.5

Modernizácia cesty II/558 v okrese Snina

04.5

Modernizácia cesty III/3110, Malá Franková

04.5

Modernizácia cesty II/542 a III/543 - križovatky Spišská Stará Ves

04.5

Modernizácia cesty II/536 v okrese Kežmarok

04.5

RF

209 000 €

52

209 000 €

RF

105 000 €

52

105 000 €

RF

59 400 €

52

59 400 €

RF

52 000 €

52

52 000 €

RF

50 400 €

52

50 400 €

RF

58 500 €

52

58 500 €

RF

104 000 €

52

104 000 €

RF

90 000 €

52

90 000 €

RF

115 500 €

52

115 500 €

RF

105 090 €

52

105 090 €

RF

105 600 €

52

105 600 €

RF

84 000 €

52

84 000 €

RF

108 000 €

52

108 000 €

RF

100 000 €

52

100 000 €

RF

160 000 €

52

160 000 €

RF

152 500 €

52

152 500 €

RF

225 000 €

52

225 000 €

RF

100 000 €

52

100 000 €

RF

125 000 €

52

125 000 €

RF

58 000 €

52

58 000 €

Modernizácia cesty II/534 v okrese Poprad

04.5

Modernizácia cesty III/3216

04.5

Modernizácia cesty III/3075 - križovatky

04.5

Modernizácia cesty III/3080 v okrese Poprad

04.5

Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste III/3491, Vaniškovce - Fričkovce

04.5

Modernizácia cesty III/3490, Lopúchov

04.5

Modernizácia cesty III/3128, Litmanová

04.5

Zosuv III/3575 Brusnica

04.5

Modernizácia cesty III/3493, Janovce

04.5

Modernizácia cesty III/3171, Šambron

04.5

Modernizácia cesty III/3533, BNV-Hrabovec

04.5

Modernizácia cesty III/3429, Župčany - Medzany

04.5

Modernizácia cesty II/546, Žipov

04.5

Modernizácia cesty III/3465, Klenov - Hrabkov

04.5

Modernizácia cesty III/3451,Veľký Šariš - Kanaš

04.5

Modernizácia cesty III/3452, Gregorovce

04.5

Modernizácia cesty III/3146, Stará Ľubovňa - Jakubany

04.5

Modernizácia cesty III/3500, Kuková

04.5

Modernizácia cesty III/3535, Okrúhle - Šapinec

04.5

Modernizácia cesty III/3585 Breznička - Chotča

04.5

Odstránenie bodovej závady na ceste III/3174 v obci
Šarišské Sokolovce

04.5

RF

100 000 €

52

100 000 €

RF

100 000 €

52

100 000 €

RF

100 000 €

52

100 000 €

RF

200 000 €

52

200 000 €

RF

200 000 €

52

200 000 €

RF

150 000 €

52

150 000 €

RF

100 000 €

52

100 000 €

RF

200 000 €

52

200 000 €

RF

60 000 €

52

60 000 €

RF

100 000 €

52

100 000 €

RF

150 000 €

52

150 000 €

RF

100 000 €

52

100 000 €

RF

100 000 €

52

100 000 €

RF

100 000 €

52

100 000 €

RF

100 000 €

52

100 000 €

RF

90 000 €

52

90 000 €

RF

100 000 €

52

100 000 €

RF

107 500 €

52

107 500 €

RF

100 000 €

52

100 000 €

RF

90 000 €

52

90 000 €

RF

250 000 €

52

250 000 €

Odstránenie bodovej závady na ceste III/3182, Sabinov - Červená voda

04.5

RF

175 000 €

52

175 000 €

Oblasť financovania: Kultúrne služby

10 867 474 €

Kapitálové výdavky v rámci zásobníka investičných akcií EIB III
Krajské múzeum
v Prešove
Ľubovnianske
múzeum – hrad
v St. Ľubovni
Múzeum
moderného umenia
A. Warhola
v Medzilaborciach
Múzeum
v Kežmarku

Nákup zbierkových predmetov

08.

41

20 250 €

Nákup zbierkových predmetov

08.

41

1 600 €

Nákup zbierkových predmetov

08.

41

50 000 €

Nákup zbierkových predmetov

08.

41

3 420 €

Podtatranské
Nákup zbierkových predmetov
múzeum v Poprade

08.

41

10 154 €

Nákup zbierkových predmetov

08.

41

24 950 €

Nákup zbierkových predmetov

08.

41

42 100 €

Tatranská galéria
v Poprade

Nákup zbierkových predmetov

08.

41

15 000 €

PUĽS

Nákup nákladného vozidla

08.

RF

120 000 €

Podtatranské
Úprava podlahy a sanácia vlhkosti kniežacej hrobky
múzeum v Poprade

08.

RF

30 000 €

Podduklianska
knižnica vo
Svidníku

08.

RF

230 000 €

RF

1 800 000 €

52

1 800 000 €

RF

900 000 €

52

900 000 €

RF

2 460 000 €

52

2 460 000 €

Vihorlatské
múzeum
v Humennom
Šarišská galéria
v Prešove

Kúpa Bibliobusu

Kapitálové výdavky v rámci zásobníka investičných akcií EIB III
Hornozemplínska
knižnica, Vranov
nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra
vo Vranove nad Topľou

08.

Divadlo Jonáša
Záborského,
Prešov

Rekonštrukcia presklenej vstupnej časti budovy ND

08.

Knižnica P. O.
Hviezdoslava,
Prešov

Rekonštrukcia objektu Knižnica P. O. Hviezdoslava

08.

Oblasť financovania: Vzdelávanie
Gymnázium J. A.
Raymana Prešov
Gymnázium
Stropkov

2 009 000 €

Tieniaca technika na priečelie budovy GJAR - exteriérové žalúzie

09.

RF

20 000 €

IKT - zeroclient

09.

RF

12 000 €

SPŠ technická
Bardejov

Bezbariérové zariadenia - schodolez (2 ks) vr. úpravy schodiska

09.

RF

22 500 €

SOŠ pedagogická
Levoča

Rekonštrukcia učebne informačnej techniky, inštalácia systému zeroclient

09.

RF

14 000 €

SOŠ pedagogická
Levoča

Rekonštrukcia serverového prostredia školy

09.

RF

20 000 €

SOŠ polytechnická
J. A. Baťu Svit

Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie - PD

09.

RF

8 000 €

SOŠ polytechnická
J. A. Baťu Svit
SOŠ hotelová
Vysoké Tatry
SOŠ dopravná
Prešov
SOŠ podnikania
Prešov
SOŠ technická
Prešov
SOŠ technická
Prešov
Stredná športová
škola Poprad

Vybavenie počítačovej učebne systémom zeroclient

09.

RF

13 000 €

Stavebné úpravy garáže

09.

RF

5 000 €

Nákup skrutkového kompresora vr. plynovej prípojky

09.

RF

15 000 €

Rekonštrukcia dátových rozvodov a elektroinštalácie na 5. NP

09.

RF

80 000 €

Energetický certifikát

09.

RF

5 500 €

Nákup traktorovej kosačky

09.

RF

9 000 €

Inžinierska činnosť

09.

RF

60 000 €

RF

445 000 €

52

445 000 €

RF

190 000 €

52

190 000 €

RF

115 000 €

52

115 000 €

RF

112 500 €

52

112 500 €

Kapitálové výdavky v rámci zásobníka investičných akcií EIB III
SOŠ polytechnická
a služieb arm.
generála L.
Svobodu, Svidník

Výstavba dielní na odborný výcvik

SOŠ technická
Stará Ľubovňa

Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy

09.

Gymnázium
duklianskych
hrdinov, Svidník

Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy

09.

SOŠ polytechnická
J. A. Baťu, Svit

Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie v budove školy

09.

09.

Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie

616 866 €

ZSS Egídius
Bardejov

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

10.

RF

-2 500 €

ZSS Egídius
Bardejov

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

10.

RF

-51 069 €

CSS Kežmarok

Stropný zdvíhací systém s príslušenstvom – spolufinancovanie projektu
MPSVaR SR

10.

RF

-11 €

DSS Sabinov

Stropný zdvíhací systém do 2 izieb a kúpeľne – spolufinancovanie projektu
MPSVaR SR

10.

RF

-396 €

CSS AMETYST
Tovarné

Bezbariérová rekonštrukcia kúpeľne – spolufinancovanie projektu MPSVaR
SR

10.

RF

-658 €

DSS Brezovička

Realizácia NN prípojky a Odberného elektrického zariadenia

10.

RF

45 000 €

DSS Sabinov

Nákup varného kotla

10.

RF

6 500 €

CSS GARDEN
Humenné

Nová plynová kotolňa v ZBP, Čsl. armády 14, Humenné

10.

RF

20 000 €

RF

300 000 €

52

300 000 €

Kapitálové výdavky v rámci zásobníka investičných akcií EIB III
DSS Garden
Humenné

Rekonštrukcia interiéru DSS Garden

10.

Príloha č. 2 k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 707/2021 zo dňa 3. 5. 2021
Presuny medzi investičnými akciami v rámci rozpočtu SÚC PSK – bez dopadu na výšku rozpočtu
Názov investičnej akcie
Zdroj financovania

Pôvodný rozpočet
20

RO SPOLU

RF

RO
po úprave

Úprava rozpočtu
20

RF

Rekonštrukcia cesty III/3007,
Tatranská kotlina - Slovenská Ves

0€

160 000 €

160 000 €

Rekonštrukcia cesty III/3077,
Tatranská kotlina - Slovenská Ves

0€

0€

0€

Rekonštrukcia mosta v obci Torysa, č. 3193-005

0€

250 000 €

250 000 €

Rekonštrukcia mosta M6687 na ceste II/ 546,
cez Bajerovský potok v obci Rokycany

0€

0€

0€

0€

250 000 €

250 000 €

PD - Rekonštrukcia mosta M7400 (II/566-012),
most cez bezmenný potok za obcou Ruská Volová

0€

10 000 €

10 000 €

0€

755 €

10 755 €

PD - Rekonštrukcia mosta M4102 (III/3177-005),
most cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice

0€

10 000 €

10 000 €

0€

10 €

10 010 €

PD - Odstránenie bodovej závady na ceste III/3136,
Ďurková – pod železničným mostom

0€

0€

0€

0€

17 500 €

17 500 €

PD - Odstránenie bodovej závady na ceste III/3136,
Vislanka (spojka) – pod železničným mostom

0€

17 500 €

17 500 €

0€

-17 500 €

0€

Kontrolné skúšky asfaltových zmesí

0€

2 561 €

2 561 €

0€

5 000 €

7 561 €

Kontrolné skúšky betónových zmesí

0€

5 596 €

5 596 €

0€

5 000 €

10 596 €

Skúška únosnosti zemín

0€

14 412 €

14 412 €

0€

-10 000 €

4 412 €

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

0€

12 836 €

12 836 €

0€

22 100 €

34 936 €

PD - Rekonštrukcia mosta M2990 (III/3189-003),
most cez potok Lúčanka v obci Lúčka

0€

10 000 €

10 000 €

0€

1 298 €

11 298 €

III/3078 Podspády - št. hr. PL-SR (Jurgów)

0€

17 753 €

17 753 €

0€

-17 753 €

0€

PD - Rekonštrukcia cesty III/3500,
Koprivnica - Lukavica

0€

30 000 €

30 000 €

0€

-30 000 €

0€

Odstránenie havarijného stavu III/3093 Mlynica

0€

21 918 €

21 918 €

4 165 €

22 835 €

48 918 €

19 329 €

0€

19 329 €

-4 165 €

0€

15 164 €

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

0€

400 000 €

400 000 €

0 € -185 000 €

215 000 €

Rekonštrukcia cesty II/559, Čertižné - št. hr. SR/PL

0€

60 000 €

60 000 €

70 000 €

85 000 €

215 000 €

430 000 €

0€

430 000 €

-430 000 €

0€

0€

Svetelná križovatka Veľký Šariš

0€

100 000 €

100 000 €

65 000 €

0€

165 000 €

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

0€

10 000 €

10 000 €

0€

15 007 €

25 007 €

PD - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste
III/3491, Hertník - Kľušovská Zábava - dofinancovanie

0€

45 000 €

45 000 €

0€

21 276 €

66 276 €

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3533 dofinancovanie

0€

150 000 €

150 000 €

0€

50 000 €

200 000 €

Zabezpečenie stability cesty II/546 Žipov

0€

0€

0€

215 000 €

0€

215 000 €

PD - Výstavba mosta č. 567-007, pred obcou Svetlice

0€

0€

0€

0€

14 472 €

14 472 €

PD - Modernizácia cesty II/538 Štrba - Štrbské Pleso

0€

0

0€

80 000 €

0€

80 000 €

449 329 €

1 327 576 €

1 776 905 €

0€

0€

1 776 905 €

III/3152, Hrad - spojka na cestu I/68

Rekonštrukcia mosta č. 567-007 pred obcou Svetlice

SPOLU:

0 € -160 000 €
0€

0€

160 000 €

160 000 €

0 € -250 000 €

0€

Príloha č. 3 k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 707/2021 zo dňa 3. 5. 2021
Zoznam zbierkových predmetov 2021
Organizácia / zbierkový predmet
Krajské múzeum v Prešove - zdroj 41

Suma (€)
20 250 €

Knižnica z obdobia empíru, r. 1815, z pozostalosti rodiny Tellekessy Ecsedy - Prešov
Vrecúško na bohoslužobné predmety, tkanina, 19. stor. Provienencia Vranov n. T.
Tfilin židovský, 19. stor. Provienencia Vranov n. T.
Jarmulka židovská, tkanina, 19. stor. Provienencia Vranov n. T.
Stôl z obdobia Biedermeieru, r. 1820, orech v kombinácii s javorom, provienencia Pánska ulica, Bardej. Kúpele
Portrét šľachtica, autor: Gustav Muller, olej na plátne, r.1851, rozmery: 21x26 cm
Portrét šľachtica II., autor: Gustav Muller, olej na plátne, 19. stor., rozmery: 17x22 cm
Portrét šľachtičnej, autor: Gustav Muller, olej na plátne, 19. stor., rozmery: 21x26 cm
Portrét šľachtičnej II., autor: Gustav Muller, olej na plátne, 19. stor., rozmery: 21x26 cm
Kristus, autor: Max Kurth, r. 1931, olej na plátne, rozmery: 48x57 cm, Proveniencia: Prešov
Kristus a samaritánka, autor: Mikuláš Jordán, r. 1928, olej na plátne, rozmery: 53x99 cm, Prešov
Bielizník z obdobia Biedermeieru, r. 1830, orech, javor, Východné Slovensko
Komoda z obdobia Biedermeieru, r. 1825, orech, javor, z pozostalosti rodiny Tellekessy Ecsedy - Prešov
Šatník z obdobia Biedermeieru, r. 1830, orech. dyha, zreštaurovaný, Východné Slovensko

2 100 €
100 €
100 €
150 €
3 100 €
500 €
500 €
500 €
500 €
3 000 €
3 100 €
2 900 €
1 800 €

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni - zdroj 41

1 600 €

Zamek Lubowla - Seweryn Bieszczad - obraz

1 600 €

1 900 €

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach - zdroj 41

50 000 €

Birmingham Race Riot, from Ten Works by Ten Painters - Andy Warhol, 1964, screenprint, 50,8 x 61 cm
Mildred Scheel - Andy Warhol, 1988, screenprint with diamond dust, 77,5 x 54,5 cm

14 000 €
17 000 €

Ladies and Gentlemen - Andy Warhol, 1975, screenprint in colors, 94 x 64,8 cm

19 000 €

Múzeum v Kežmarku - zdroj 41
Súbor lekárskych nástrojov MUDr. Vojtecha Alexandra, 29 ks, koniec 19. st.
Sada šálok s podšálkami, 4 ks, cca 1900
Podšálky, 3 ks
Veľký obrus a 6 menších obrúskov
Veľký obrus, 380 x 152 cm
Poháre FIS 1970 Zlatá Zuzana, 10 ks, 2 farebné varianty
Hornatá krajina s riekou, Ferdinand Katona, okolo r. 1900, olej, rám, sklo
Tatry, Bedřich Kostřánek, 20. roky 20. st., gvaš na papieri, rám, sklo
Stolička, obdobie historizmu, veľmi dobrý stav, zachované pôvodné čalúnenie, okolo r. 1880
Pozostalosť A. Valčekovej (rod. Loischovej, jednej z posledných obyvateľov nemeckej národnosti vo Veľkej Lomnici):
Tácka, postriebrená alpaka, 1882 - 1893, signovaná
Misa, postriebrená alpaka, 1894 - 1902, signovaná
Čaša, alpaka, sklo, 1920
Pamätný pohár Lajos Kossuth, sklo maľované s rubínovou polevou, 1850 - 1885
Tortový set, majolika, 13 ks, okolo 1900, signované
Pohár s monogramom, brúsené sklo
Poháriky na nôžke, sklo ručne maľované, 9 ks
Stavebnica s mramorovými kockami, okolo 1920
Šatka, súčasť nemeckého kroja, hodvábny damašek so strapcami, 200 x 200 cm
Šatka, súčasť nemeckého kroja, hodvábny damašek so strapcami, 200 x 200 cm
Damašková metrovina z Weinovej továrne, ľan, 420 x 80 cm
Obrus na stôl, tkaný vzor
Obrus na stôl, tkaný vzor

3 420 €
300 €
80 €
60 €
120 €
110 €
200 €
650 €
280 €
200 €
200 €
90 €
40 €
100 €
300 €
50 €
90 €
150 €
60 €
60 €
100 €
100 €
80 €

Podtatranské múzeum v Poprade - zdroj 41

10 154 €

Bankovky z obd. Slovenskej republiky (r. 1993 - 2009) - 7 kusov

438 €

Bankovky z obd. ČSR (r. 1945 - 1993) - 22 kusov
Bankovky z obd. 1. Slovenskej republiky (r. 1939 - 1945) - 8 kusov
Štátovky peniaze (r. 1944) - 4 kusy
Bankovky z obd. 1. ČSR (r. 1918 - 1938), (r. 1945 - 1953) - 9 kusov
Bankovky z obd. Rakúsko - Uhorska a ČSR (r. 1918 - 1938) - 12 kusov
Slovenské losy (r. 1939 - 1945) - 2 kusy
Pozostalosť rodiny Glaczovej (A. C. Glacz - historik umenia pochádzajúci zo Sp. Soboty):
Truhlica maľovaná, čierna, dve srdcia
Truhlica maľovaná, čierna, dve srdcia
Truhlica maľovaná, kvety vo štvorcoch, tulipány v strede
Truhlica maľovaná, kvety vo štvorcoch
Hoblík na kapustu
Stolček drevený, zelený
Stôl oválny (na jednej nohe)
Stolička čalúnená (operadlo vyrezávané) - 4 kusy
Hudobný nástroj citara (v pôvodnom obale s notami)
Váhy do 5 kg (miskové)
Kočiar detský (drevený rám)
Lampa stojanová, trojramenná (kov, sklo)
Kreslo čalúnené - 2 kusy
Kreslo čalúnené - 2 kusy
Stôl okrúhly, rozkladací
Lampa stolová (kov, sklo)
Vešiak rozkladací, nástenný (drevo)
Stolička drevená
Stolička drevená
Gramofón mechanický s príslušenstvom
Topánky (látkové, vyšívané)
Kalamár (kameň)
Misa (smaltovaný plech)
Misa (meď)
Kreslo hojdacie
Pohovka čalúnená
Bicykel detský, trojkolka
Truhlica cechová
Tipoén, zástena
Zrkadlo v ráme (drevo)
Stojan na kvety
Koberec
Koberec
Práčka mechanická
Váha obchodná
Komoda
Svietidlo stropné (kov, sklo) - prasknuté
Svätica s jednorožcom - maľba olejom na plátne, sakrálny motív
Ukrižovanie - maľba na dreve, sakrálny motív
Maľba na dreve v tvare kríža, fragment drobnej architektúry, sakrálny motív
Vyobrazenie T. G. Masaryka - grafika, tlač
Podobizeň Napoleona - litografia kolorovaná
Uhorský znak - maľba na papieri

702 €
473 €
130 €
309 €
776 €
56 €
250 €
200 €
250 €
250 €
30 €
20 €
200 €
280 €
250 €
100 €
150 €
50 €
260 €
300 €
150 €
30 €
20 €
50 €
50 €
200 €
100 €
50 €
20 €
30 €
30 €
500 €
80 €
450 €
200 €
50 €
40 €
50 €
50 €
50 €
30 €
300 €
100 €
350 €
600 €
200 €
100 €
200 €
100 €

Motív krajiny - litografia, tlač z plochy
Abstraktný motív - O. Dubay, grafika, litografia
Plagáty tlačené, sakrálny motív - 2 kusy (Panna Mária, Ježiš Kristus)
Dobový portrét ženy v dobovom odeve - kresba ceruzou (uhľom) na papieri, signované

60 €
80 €
60 €
100 €

Portrét muža - kresba uhľom na papieri, 20. stor., cca 50 x 70 cm, v ráme

200 €
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Časopriestorový skok - Mgr. art. Jaroslav Drotár, 2012, bronz na žulovom podstavci, 60 x 30 x 30 cm
Kolotoč 1 - Mgr. art. Vladimíra Savkaničová, 2013, akryl na plátne, 40 x 40 cm
Barmanka - Mgr. art. Vladimíra Savkaničová, akryl na plátne, 130 x 100 cm
Bez názvu I - akad. mal. Oľga Buhajová, nedat., suchá ihla, 33 x 23,5 cm
Bez názvu I a II - akad. mal. Oľga Buhajová, nedat., suchá ihla, 33 x 23,5 cm
Kamoška I - akad. mal. Oľga Buhajová, 1985, kombin. technika, papier, 59,5 x 45 cm
Kamoška II - akad. mal. Oľga Buhajová, 1985, kombin. technika, papier, 59,5 x 42 cm
Autoportrét - akad. mal. Oľga Buhajová, 1973, olej na sololite, 54,5 x 39 cm
Ilustrácia pre Mladé letá (Ružový program pre sestričku) - Akad. mal. Oľga Buhajová, nedatované,
kombinovaná technika, papier, 35 x 28 cm
Jarabina - akad. mal. Jarmila Veľká, 2013, Akryl 90 x 70 cm
Krajina pod Beskydskými vrchmi - Vasil Gangur, Akvarel pod sklom, 55 cm x 75 cm s rámom, 40 x 60 cm bez rámu
Nekonečný sen - akad. sochár Vasil Sočka, plastika – drevo, 50 x 55 x 20 cm
Fénix - akad. sochár Vasil Sočka, plastika – drevo, 88 x 20 x 10 cm
Vesmír - akad. sochár Vasil Sočka, plastika – drevo, 40 x 30 x 20 cm
Cyklus - Štyri ročné obdobia - Jana Michalková - podmaľba na skle:
Obraz č. 1 „Jar“ 39 x 48 cm
Obraz č. 2 „Leto“ 48 x 39 cm
Obraz č. 3 „Jeseň“ 48 x 39 cm
Obraz č. 4 „Zima“ 39 x 48 cm
Váza - majolika s antickým motívom, výška 55 cm, podstavec a výlevka s úchytkou kovové – bohato zdobené
Tanierik - 1. pol. 19. storočia, modrý kobalt a zlato, rastlinný dekór, porcelán, Echt Weimar, Cobalt Yutta
Popolník s obrázkom - 19./20. storočie, porcelán (Mit der Postkutche). Mouson Alt English Lavendel
Dóza s antickým motívom – traja putti - 19. storočie, porcelán, Neapol
Petrolejová lampa - koniec 19. storočia, výška 80 cm, bohato zdobený kovový podstavec, mytologický výjav,
s originálnym cylindrom a tienidlom
Veľké zámocké zrkadlo s doplnkami - 19. storočie, konvolut: zrkadlo 220 cm x 90 cm
Mramorový oválny stolík na zdobených mosadzných nôžkach
Svietnik č. 1, sedem sviečkový, výška 80 cm
Svietnik č. 2, sedem sviečkový, výška 80 cm
Rozkladacia barová skrinka bohato zdobená perleťou - 19. storočie, v. 40 x š. 40 x h. 30 cm
Bohato maľovaná barová skrinka - Čína séria - 19. storočie, v. 85 x š. 50 x h. 35 cm
Párové bohato zdobené porcelánové svietniky Volkstat – neorokoko, 40 cm, 19. storočie:
Svietnik I
Svietnik II

24 950 €
2 710 €
200 €
800 €
100 €
100 €
250 €
250 €
350 €
100 €
1 080 €
1 250 €
590 €
690 €
820 €
250 €
250 €
250 €
250 €
1 060 €
60 €
50 €
80 €
1 150 €
2 650 €
700 €
450 €
450 €
920 €
920 €
560 €
560 €

Párové porcelánové vázy zhotovené v tzv. „drážďanskom“ štýle - 19. storočie, s bohatou kvetinovou výzdobou s dvoma putti
a dvoma postavami ručne maľovanou výzdobou – galantná scéna, výška 75 cm, FURSTENBERG, Nemecko:
Váza I

2 350 €

Váza II

2 350 €

Muflón lesný (Ovis musimon), dospelý samec - hlava s krkom na podložke - poľovnícka trofej
Šarišská galéria v Prešove - zdroj 41

350 €
42 100 €

Matka a dieťa (Šarišská madona) - prof. akad. mal. Ivan Šafranko, 1968, olej, sololit, v. 123 x š. 71 cm, signované vľavo
hore čiernou farbou I. Šafranko 68, nerámované

4 000 €

Hlava V. - prof. akad. mal. Ivan Šafranko, 1969, olej, kartón, v. 65,5 x š. 47 cm, signované vľavo dole vrypom do farby I.
Šafranko 69, vľavo hore červenou farbou I. Šafranko 69, rámované

3 000 €

Zhromaždenie (Víťazný február) - prof. akad. mal. Ivan Šafranko, 2003, kombinovaná technika, plátno, v. 110 x š. 150 cm,
signované vpravo dole čiernou farbou I. Šafranko 03, rámované

5 500 €

Údolie - Michal Čabala (súkromný majiteľ), 1970 ?, olej, sololit, 58 x 74 cm, signované nečitateľné vpravo dole Čabala,
rámované

1 500 €

Cesta - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1974, tempera, papier, 99 x 69 cm, signované vľavo červenou Pončák D. 1974
a text dole uprostred: „ aj bastard vie smútiť....“

900 €

Muž a zviera - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1992, epoxid, pobronzovanie, 85 x 63 cm, signovaný na pravej strane
uprostred Pončák 1992

1 300 €

Ženský akt - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1987, epoxid, patinovanie, 135 x 80 x 40 cm, signovaný vrypom na pravej
strane Pončák 1987

5 000 €

Klaun - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1995, epoxid, sadra, zlátenie, 138 x 76 cm, signovaný na pravej strane uprostred
vrypom Pončák 1995

1 550 €

Mužská hlava z profilu - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 90-te roky, patinovaná sadra, 80 x 80 x 35 cm, signované
na pravej strane vrypom Pončák

2 200 €

Rozdelená figúra (Ján Krstiteľ?) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), nedatované, epoxid, patinovanie, 50 x 44 cm, nohy
124 cm, nesignované

2 900 €

Drapérie II. (1) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 99 x 69 cm, signované vpravo dole rudkou
Dušan Pončák II., 17. II.1994, rámované, sklo

750 €

Drapérie II. (2) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 99 x 69 cm, signované vľavo dole rudkou
Dušan Pončák XI., 4. V.1994, rámované, sklo

750 €

Drapérie II. (3) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 99 x 69 cm, signované vpravo dole rudkou
Dušan Pončák XXIV., 3. VIII. 1994, rámované, sklo

750 €

Drapérie II. (4) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 99 x 69 cm, signované vľavo dole rudkou
Dušan Pončák XIII., 15. máj 1994, rámované, sklo

750 €

Drapérie II. (5) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 99 x 69 cm, signované vpravo dole rudkou
Dušan Pončák, 29. VI. 1994, XVI., rámované, sklo

750 €

Drapérie II. (6) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 99 x 69 cm, signované vpravo dole rudkou
Dušan Pončák, marec 1994, rámované, sklo

750 €

Drapérie II. (7) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 99 x 69 cm, signované vľavo dole rudkou
Dušan Pončák, 2. 5. 1994 VIII., rámované, sklo

750 €

Drapérie II. (8) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 99 x 69 cm, signované vpravo dole rudkou
Dušan Pončák, 19.VI.1994 XXI., rámované, sklo

750 €

Drapérie II. (9) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 99 x 69 cm, signované vľavo dole rudkou
Dušan Pončák, 7. máj 1994 XII., rámované, sklo

750 €

Drapérie II. (10) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 99 x 69 cm, signované vpravo dole rudkou
Dušan Pončák, 5. VII.1994 XVII., rámované, sklo

750 €

Drapérie I. (1) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 90 x 66 cm, signované vpravo dole rudkou Dušan
Pončák apríl 1994. VI., rámované, sklo

750 €

Drapérie I. (2) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 90 x 66 cm, signované vľavo dole rudkou Dušan
Pončák 28. VI.1994.XV., rámované, sklo

750 €

Drapérie I. (3) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 90 x 66 cm, signované v zlatom reze dole rudkou
Dušan Pončák 28. VII.1994 XXIII., rámované, sklo

750 €

Drapérie I. (4) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 90 x 66 cm, signované vľavo dole rudkou
Dušan Pončák 3. I.1994 IV., rámované, sklo

750 €

Drapérie I. (5) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 90 x 66 cm, signované vľavo dole rudkou
Dušan Pončák 5. VII.1994 XVIII., rámované, sklo

750 €

Drapérie I. (6) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 90 x 66 cm, signované vľavo dole rudkou XIV.
Dušan Pončák 24. VI.1994., rámované, sklo

750 €

Drapérie I. (7) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1993, rudka, papier, 90 x 66 cm, signované vpravo dole rudkou Pončák
10. XII. 1993 I., rámované, sklo

750 €

Drapérie I. (8) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 90 x 66 cm, signované uprostred dole rudkou
Dušan Pončák 3. VIII.1994 XXV., rámované, sklo

750 €

Drapérie I. (9) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 90 x 66 cm, signované uprostred dole rudkou
Dušan Pončák 22. VIII.1994 XXVII., rámované, sklo
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Hlava - Igor Mosný, 2013, kresba tušom na papieri, plátkové zlato, 42 x 29 cm
Pocta Dominique Ingresovi II. - prof. Karol Ondreička, 1975, grafika kombinovaná technika 44/100, 32 x 34 cm
Pohorelá. Podvečer - Starí Šípkovi - Ondrej Ivan, 1969, olej na lepenke, 63 x 81,5 cm
Pichľavé - Václav Kautmann, 2005, šperk - prívesok, sklo, nerez, kov
Priezor 1 - Anna Fedáková, 2010, ručné liatie papieroviny, 37 x 37 cm
Priezor 2 - Anna Fedáková, 2010, ručné liatie papieroviny, 37 x 37 cm
Priezor 3 - Anna Fedáková, 2010, ručné liatie papieroviny, 37 x 37 cm
Starý klaun - Peter Trembáč, 2017, olej, akryl, kombinovaná technika, kartón, 90 x 110 cm
Klauniáda I. - Peter Trembáč, 2015, kresba ceruzou, kolorovaná, 29 x 21 cm
Klauniáda II. - Peter Trembáč, 2015, kresba ceruzou, kolorovaná, 29 x 21 cm
Klauniáda III. - Peter Trembáč, 2015, kresba ceruzou, kolorovaná, 29 x 21 cm
Klauniáda IV. - Peter Trembáč, 2015, kresba ceruzou, kolorovaná, 29 x 21 cm
Zátišie s hroznom - Josef Olexa, 1963, olej na plátne, 46 x 64 cm
Sans nom I. - Mária Kovaľová, 1996, reliéf smalt na plechu, priemer kruhu 43 cm
Sans nom II. - Mária Kovaľová, 1996, reliéf smalt na plechu, priemer kruhu 43 cm
Sans nom III. - Mária Kovaľová, 1996, reliéf smalt na plechu, priemer kruhu 43 cm
Covid I. - Víťazoslav Bojňanský, 2021, kresba, ceruza, papier, 50x 60 cm
Covid II. - Víťazoslav Bojňanský, 2021, kresba, ceruza, papier, 50x 60 cm
Rastlinný motív - Víťazoslav Bojňanský, 2021, kresba, ceruza, papier, 50x 60 cm
Klaun - Dušan Pončák, 1996, reliéf, kolorovaná, patinovaná sadra, kruh priemer 32 cm
Karneval - Katarína Vavrová, 2013, lept, kolorovanie, papier, 41 x 18 cm
Baška I. - Katarína Vavrová, 2014, lept, kolorovanie, papier, 25 x 20 cm
Veľké divadlo - Katarína Vavrová, 2013, lept, kolorovanie, papier 49 x 59 cm
Ženský portrét - Ernest Zmeták, okolo r. 1944, kresba tušom, papier, 42 x 30 cm
Portrét muža - Ernest Zmeták, 1944, kresba tušom, papier, 42 x 34 cm
Sediaca - Ernest Zmeták, 1943, kresba tušom, papier, 41 x 30 cm
Mužský profil štúdia - Ernest Zmeták, 1943, kresba ceruzou, papier, 42 x 33 cm
Portrét muža - Ernest Zmeták, 1943, kresba uhľom a ceruzou, papier, 42 x 33 cm
Portrét mladej ženy so šatkou - Ernest Zmeták, 1955, kresba uhľom, papier, 43 x 61 cm
Ženský portrét štúdia trikrát - Ernest Zmeták, 1973, kresba uhľom, papier, 44 x 63 cm
Spolu

750 €
15 000 €
300 €
400 €
800 €
360 €
180 €
180 €
180 €
1 000 €
300 €
300 €
300 €
300 €
900 €
1 400 €
1 400 €
1 400 €
250 €
250 €
250 €
1 300 €
300 €
500 €
700 €
300 €
200 €
200 €
200 €
300 €
300 €
250 €
167 474 €

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 708 / 2021
z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 2021
k návrhu rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní
dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Mikroprogram PSK
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IX. VZN PSK č. 78/2019
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK a zverejnenej Výzvy Mikroprogram PSK na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021
schvaľuje
rozdelenie dotácií z rozpočtu PSK pre rok 2021 v rámci Výzvy Mikroprogram Prešovského
samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v objeme
1 280 000,00 eur, z toho:
Program 1 „ŠPORT“:
v tom:
podprogram 1.1
podprogram 1.2
podprogram 1.3

472 845,50 eur
269 163,80 eur
127 153,22 eur
76 528,48 eur

z toho: bežné výdavky
kapitálové výdavky
(príloha č. 1)

203 681,70 eur
269 163,80 eur

Program 2 „KULTÚRA“:
v tom:
podprogram 2.1
podprogram 2.2
podprogram 2.3

719 401,38 eur

z toho: bežné výdavky
kapitálové výdavky
(príloha č. 2)

197 325,10 eur
329 410,64 eur
192 665,64 eur
522 076,28 eur
197 325,10 eur

Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“:
v tom:
podprogram 3.1
podprogram 3.2

87 753,12 eur
52 700,00 eur
35 053,12 eur

z toho:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
(príloha č. 3)

35 053,12 eur
52 700,00 eur

V Prešove dňa 4. mája 2021

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

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r.
Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art., v. r.
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 709 / 2021
z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 2021
k návrhu Dohody o úprave vzájomných práv a povinností v súvislosti
s výchovno-vzdelávacím procesom medzi PSK a KSK
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení, zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle zákona NR SR č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov
schvaľuje
a) prechod práv a povinností súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom realizovaným
Strednou odbornou školou technickou, Rudňany 65 a Strednou odbornou školou služieb,
Bystrany 46 ako organizačných zložiek Spojenej školy, Bijacovce 1 z Prešovského
samosprávneho kraja na Košický samosprávny kraj dňom 1. septembra 2021
b) návrh Dohody o úprave vzájomných práv a povinností v súvislosti s výchovno-vzdelávacím
procesom medzi Prešovským samosprávnym krajom a Košickým samosprávnym krajom.

V Prešove dňa 3. mája 2021
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r.
Mgr. Katarína Heredošová, DiS. art., v. r.

Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 709/2021 zo dňa 3. 5. 2021

Návrh

DOHODA O ÚPRAVE VZÁJOMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ
V SÚVISLOSTI S VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍM PROCESOM
MEDZI PREŠOVSKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM
A KOŠICKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM
uzatvorená podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 269 ods. (2) Obchodného zákonníka
(ďalej len „Dohoda“)
medzi:
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
so sídlom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda
(ďalej len „PSK“)
a
KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Slovenská republika
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán: Ing. Rastislav Trnka, predseda
(ďalej len „KSK“)
spolu aj ako „účastníci dohody“

I.

Preambula

1. PSK je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej, Rudňany 65 a Strednej

odbornej školy služieb, Bystrany 46 ako organizačných zložiek Spojenej školy,
Bijacovce 1, Slovenská republika, IČO: 50481495, (ďalej len „SOŠT, Rudňany
a SOŠS, Bystrany“), zaradenej do Siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického
vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR (ďalej len „Sieť“) vedenej
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „Ministerstvo“) pre
spojené školy v Prešovskom kraji v postavení zriaďovateľa podľa § 19 ods. (2) písm.
b) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Zastupiteľstvo Prešovského
samosprávneho kraja uznesením č. 482/2020 zo dňa 22. 06. 2020 schválilo vyradenie
Spojenej školy, Bijacovce 1 s organizačnými zložkami Stredná odborná škola lesnícka,
Bijacovce 1, Stredná odborná škola služieb, Bystrany 46, Stredná odborná škola
technická, Rudňany 65 zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 08. 2021.

2. KSK je zriaďovateľom Strednej odbornej školy techniky a služieb, Markušovská

3.

4.

5.

6.

cesta 4, Spišská Nová Ves, Slovenská republika, IČO: 17078491, (ďalej len „SOŠTaS,
SNV“ ), ktorej súčasťou školy je Elokované pracovisko, Rudňany 5, zaradenej do Siete
vedenej Ministerstvom pre školy v Košickom kraji v postavení zriaďovateľa podľa §
19 ods. (2) písm. b) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Zastupiteľstvo PSK ako na to príslušný orgán PSK Uznesením č. ........... z .........
zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja konaného dňa ...............
v Prešove v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
schválilo prechod práv a povinností súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom
realizovaným SOŠT, Rudňany a SOŠS, Bystrany z PSK na KSK od 01. 09. 2021 podľa
tejto Dohody, ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto Dohody.
Zastupiteľstvo KSK ako na to príslušný orgán KSK Uznesením č. ........... z .........
zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa ...............
v Košiciach v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
schválilo návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Bystrany 46 ako súčasť SOŠTaS,
SNV k 01. 09. 2021 podľa tejto Dohody, ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto Dohody.
Zastupiteľstvo KSK ako na to príslušný orgán KSK Uznesením č. ........... z .........
zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa ...............
v Košiciach v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
schválilo prechod práv a povinností súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom
realizovaným SOŠT, Rudňany a SOŠS, Bystrany z PSK na KSK k 01. 09. 2021 podľa
tejto Dohody, ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto Dohody.
S poukazom na vyššie uvedené sa účastníci dohody dohodli na uzatvorení tejto Dohody.
II.

Predmet dohody

1. Predmetom tejto Dohody je úprava vzájomných práv a povinností účastníkov dohody vo
vzťahu k prechodu práv a povinností súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom
realizovaným Spojenou školou, Bijacovce 1 s organizačnými zložkami SOŠT, Rudňany
a SOŠS, Bystrany z PSK na SOŠTaS, SNV v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK dňom 01.
09. 2021.
III.

Školský vzdelávací program, forma štúdia, vyučovací jazyk

1. KSK sa týmto zaväzuje, že po prechode práv a povinností zabezpečí

zachovanie
existujúceho školského vzdelávacieho programu a vyučovacieho jazyka, ako aj
zachovanie rovnakých podmienok pre žiakov, ktorí na SOŠT Rudňany a SOŠS
Bystrany ku dňu podpisu tejto dohody študujú, vrátane žiakov, ktorí budú prijatí na
štúdium v školskom roku 2021/2022.
2. Elokované pracovisko, Rudňany 5 ako súčasť SOŠTaS, SNV zabezpečí výchovnovzdelávací proces pre všetkých žiakov zo SOŠT, Rudňany ako organizačnej zložky
zrušenej Spojenej školy, Bijacovce 1.
3. Zriadené Elokované pracovisko, Bystrany 46 ako súčasť SOŠTaS, SNV zabezpečí
výchovno-vzdelávací proces pre všetkých žiakov zo SOŠS, Bystrany ako organizačnej
zložky zrušenej Spojenej školy, Bijacovce 1.
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4. KSK sa výslovne zaväzuje, že vo vzťahu k plneniu záväzku podľa predchádzajúceho

bodu voči žiakom, ktorí ku dňu podpisu tejto zmluvy na SOŠT, Rudňany a SOŠS,
Bystrany plnia povinnú školskú dochádzku, alebo budú prijatí na štúdium, zabezpečí
ústavné právo na vzdelanie podľa čl. 34, 35, 38 a 42 Ústavy SR, a to najmä nie však
výlučne tým, že im zabezpečí všetky podmienky potrebné k tomu, aby mohli po
prechode práv a povinností súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom pokračovať
v plnení povinnej školskej dochádzky a povinnú školskú dochádzku ukončiť na
elokovaných pracoviskách SOŠTaS, SNV, a to v súlade s § 21 zákona NR SR č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zmluvné vzťahy, Hnuteľné veci

IV.

1. Právne vzťahy k hnuteľným veciam potrebných pre výchovno-vzdelávací proces na

SOŠTaS, SNV a jej elokovaných pracoviskách sú predmetom osobitnej nájomnej alebo
kúpnej zmluvy uzatvorenej účastníkmi dohody.
2. PSK záväzne prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto dohody SOŠT, Rudňany a SOŠS,
Bystrany nemajú nijaké záväzky ani pohľadávky voči tretím osobám a nie sú stranou
nijakých konaní pred súdom, prípadne iným orgánom štátnej či verejnej správy.
3. Účastníci dohody sa týmto dohodli, že ku dňu 01. 09. 2021 PSK zabezpečí
vysporiadanie všetkých záväzkov SOŠT, Rudňany a SOŠS, Bystrany súvisiacich so
zrušením Spojenej školy, Bijacovce 1.
4. Účastníci dohody sa týmto dohodli, že v prípade, ak budú voči SOŠT, Rudňany a SOŠS,
Bystrany a/alebo KSK zo strany tretích osôb uplatnené oprávnené nároky, ktoré vznikli
pred dňom 01. 09. 2021 z činnosti SOŠT, Rudňany a SOŠS, Bystrany, prípadne ak sa
prehlásenie PSK v bode 2 tohto článku zmluvy ukáže ako nepravdivé, všetky tieto
nároky a s nimi súvisiace náklady (napr. trovy právneho zastúpenia, úroky a iné), budú
PSK refundované v prospech KSK. Podkladom pre refundáciu je doklad preukazujúci
úhradu nárokov, prípadne s ním súvisiacich nákladov KSK v prospech tretej strany.
V.

Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi dohody a účinnosť

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webstránkach účastníkov dohody.
Rozhodujúce pre nadobudnutie účinnosti dohody je jej prvé zverejnenie. Prechod práv
a povinností súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom z SOŠT, Rudňany a SOŠS,
Bystrany na SOŠTaS, SNV a jej elokované pracovisko Rudňany 5 a zriadené elokované
pracovisko Bystrany 46 nadobudne účinky až na základe právoplatných
a vykonateľných rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o zmene
v Sieti a po zrušení Spojenej školy, Bijacovce 1, Bijacovce a zriadení Elokovaného
pracoviska, Bystrany 46 ako súčasť SOŠTaS, SNV.
2. Po vykonaní zmeny v Sieti KSK zabezpečí k 01.09.2021 zosúladenie znenia
Zriaďovacej listiny SOŠTaS, SNV s aktuálnym stavom.
3. Po vykonaní zmeny v Sieti PSK zabezpečí k 01.09.2021 zosúladenie znenia
Zriaďovacej listiny Spojenej školy, Bijacovce 1, Bijacovce s aktuálnym stavom.
4. Právne vzťahy touto Dohodou neupravené sa riadia právnymi predpismi platnými na
území Slovenskej republiky, a to najmä ustanoveniami špeciálnej právnej úpravy na
úseku školstva a špeciálnej právnej úpravy na úseku nakladania s majetkom
samosprávnych krajov.
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5. Táto Dohoda je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých 2 obdrží PSK, 2 KSK a 1

použije PSK k žiadosti o vyradenie Spojenej školy, Bijacovce 1, Bijacovce zo Siete.
6. Účastníci dohody sa týmto dohodli, že túto Dohodu je možné meniť a dopĺňať iba
formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
7. Účastníci dohody týmto vyhlasujú, že si Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, s
obsahom súhlasia a na znak svojej slobodnej a vážnej vôle Dohodu uzavrieť pripájajú
svoje podpisy.

V Prešove dňa .........................

V Košiciach dňa ....................

Prešovský samosprávny kraj
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda

Košický samosprávny kraj
Ing. Rastislav Trnka
predseda

Táto dohoda bola zverejnená dňa:

............................

Táto dohoda nadobúda účinnosť dňa:

...........................
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 710 / 2021
z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 2021
k aktivitám v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky na rok 2021

________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 zákona NR
SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov
A. s c h v a ľ u j e
A.1. návrh projektov a aktivít Prešovského samosprávneho kraja pre realizáciu Stratégie
rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v Prešovskom kraji pre rok 2021 v celkovej sume
820 000 eur (zoznam týchto projektov a aktivít tvorí prílohu tohto uznesenia)
A.2. návrh na zmenu rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na rok 2021 formou
navýšenia výdavkov na realizáciu projektov a aktivít v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky
v celkovej výške 500 000 eur
B. u k l a d á
riaditeľovi Úradu PSK zabezpečiť pasportizáciu cykloturistických trás okresov v územnej
pôsobnosti PSK s návrhom riešení.
Termín: 30. 6. 2022

Zodpovedný: riaditeľ Úradu PSK

V Prešove dňa 4. mája 2021
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:
Katarína Očkaiová v. r.

Overovatelia zápisnice:
PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r.
Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art., v. r.

Príloha č. 1 k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 710/2021 zo dňa 3. 5. 2021

Zoznam aktivít - Sumárna tabuľka financovania jednotlivých aktivít na rok 2021
a financovanie aktivít k návrhu navýšenia rozpočtu

P. č.

1.

2.

3.

Názov investičnej akcie/aktivít
na rok 2021 (už schválených)

Koncepcia cyklistických destinácií
v Prešovskom kraji - Šariš
a Levoča

Pasportizácia cykloturistických
trás v Prešovskom kraji rok 2021

Informačné materiály
o strategických a koncepčných
dokumentoch

Typ
výdavku

bežný

bežný

bežný

Suma
v€

35 000

60 000

10 000

Poznámka
(realizácia aktivity)
Bude spracovaný koncepčný materiál vrátane akčného plánu
cyklistickej destinácie postavený na princípe participácie,
realizovateľnosti
a konkurencieschopnosti.
Prioritne
bude
zameraný na vyriešenie identifikovaných problémov na
konkrétnych cyklotrasách, ako aj na návrhy nových opatrení pre
skvalitnenie cyklistickej ponuky. Výstupom bude plán, na základe
ktorého sa bude zmysluplne skvalitňovať cyklistická ponuka, ktorej
kvalitu vieme garantovať a prezentovať.
Pôjde o oblasť Domaša (okresy Vranov nad Topľou, Stropkov a
Svidník) a okres Bardejov. Rozsah definovaný podľa verejne
dostupných cykloserverov predpokladá cca 1700 km
cykloturistických trás – dvojnásobok oproti roku 2020.
Výstupom budú podrobné informácie o aktuálnom a skutočnom
stave cykloturistických trás, ktoré sa prezentujú na verejnosti ako
legálne, zjazdné, funkčné a vyznačené v teréne. Posúdenie
technických parametrov cyklotrás, kvality značenia a identifikácie
problémových miest bude porovnávané podľa STN 018028
Značenie cykloturistických trás, ako aj so „Stratégiou rozvoja
cyklodopravy a cykloturistiky v PSK“ – hodnotiace kritériá.
Záverečná správa bude tvoriť podklad pre finančný rozpočet
cyklodestinácií.
Kostrová sieť PSK, Stratégia rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky
v PSK, EuroVelo 11. Predmetom na spracovanie zadávanej zákazky
bude poskytnutie tlačiarenských a príbuzných služieb na výrobu
tlačovín pozostávajúcich z prípravy, návrhu a výroby tlačovín pre
potreby objednávateľa PSK.

4.

Projektová príprava pre realizáciu
ďalších úsekov EuroVelo 11 na
Vypracovanie technických dokumentácií pre územné rozhodnutie
trase Prešov - Košice (Haniska,
a stavebné povolenie.
kapitálový 140 000
Kendice, Drienovská Nová Ves,
Ličartovce, Janovík, Bretejovce,
Seniakovce)

5.

Projektová
príprava
pre
cykloprepojenie Vysokých Tatier
kapitálový 60 000
a Slovenského
raja
(Poprad,
Gánovce, Hozelec, Švábovce)

Vypracovanie technických dokumentácií pre územné rozhodnutie
a stavebné povolenie.

Celková suma pre začatú realizáciu uvedených cykloaktivít predstavuje čiastku 320 000 eur.

P. č.

1.

Názov investičnej akcie/aktivít
k návrhu navýšenia rozpočtu

Projektová príprava pre výstavbu
cykloturistickej trasy pútnického
významu Levoča - Spišský
Jeruzalem – Žehra

Typ
výdavku

Suma
v€

Projektová príprava cykloturistickej trasy pútnického významu
Levoča - Spišský Jeruzalem – Žehra, projektová príprava pre
realizáciu stavby a základnej cykloturistickej infraštruktúry v
rozsahu cca 23 km. Ide o realizáciu nasledovných okruhov aktivít
v roku 2021: na trase Levoča, Spišský Hrhov, Klčov, Nemešany,
Buglovce, Baldovce, Spišské Podhradie, Granč-Petrovce, Žehra (v
rámci rekreačnej cyklistiky, ktorá pri turistickej činnosti využíva
kapitálový 150 000
bicykel, malé rozhľadne, cykloturistické odpočívadlá, stojany s
veľkoplošnými mapami, informačné panely, obrázkové
cyklosmerovky, lavičky, stojany pre bicykle, stojany na odpad,
nabíjacie stanice pre elektrobicykle, kamerový systém, na oboch
stranách pri vstupe na územie SJ, na vlakovej stanici v meste
Spišské Podhradie - zriadenie mobiliáru).

2.

Projektová príprava pre výstavbu
cykloturistickej trasy okolo
Domaše

3.

EuroVelo 11 majetkovoprávne
vysporiadanie pozemkov pre účely
kapitálový 90 000
výstavby cyklotrasy na vybraných
úsekoch

4.

5.

EuroVelo 11 - príprava
projektovej dokumentácie pre
zvyšné obce na severnom úseku
spojená s majetkovoprávnym
vysporiadaním pozemkov

Skvalitnenie vybraných
cykloturistických trás

Poznámka
(realizácia aktivity)

kapitálový 30 000

Vypracovanie projektovej dokumentácie DUR/DSP pre úseky,
ktoré zabezpečia prepojenie rekreačných centier na Domaši - 3 371
m - modernizácia účelových komunikácií, 1 113 m nových
cyklistických cestičiek. Celkom 4 484 m. Ide o tvorbu technických
projektových dokumentácií pre nasledovné úseky: PD pre výstavbu
trasy priehradný múr, Poľany, strediská Monika, Eva, až po hotel
Zátoka. Štúdia uskutočniteľnosti pre celú Domašu - trasa Zátoka,
Zajačia debra, Krym, Kelča - Turany, smer Stropkov, odbočka na
Lomné, Bžany až po Valkov - Tíšava. Zo strediska Dobrá k
priehradnému múru. Realizácia aktivity je plánovaná na rok 2021.
Aktivita je súčasťou rozsiahlejších aktivít v rámci integrovaného
projektového balíka rozvoja cestovného ruchu na Hornom
Zemplíne, ktorého realizáciu plánujeme v novom programovom
období 2021 - 2027.
Investície určené na výkup pozemkov pre budovanie cyklotrás v
nasledovných lokalitách: obce Haniska, Kendice, Drienovská Nová
Ves, Ličartovce, Janovík, Bretejovce, Seniakovce. Aktivita zahŕňa
komunikáciu s majiteľmi pozemkov, administratívne a právne
náležitosti a samotný výkup pozemkov. Predpokladaný termín
začiatku výkupu pozemkov v priebehu prvého polroka roka 2022.

Ide o tvorbu technickej projektovej dokumentácie pre územné
rozhodnutie a stavebné povolenie pre obce na severnom úseku
kapitálový 130 000 EuroVelo 11 - obce ( Plavnica, Hromoš, Plaveč, Orlov). Aktivita
bude realizovaná v priebehu rokov 2021 a 2022.

bežný

Realizácia opatrení pre skvalitnenie cykloturistickej infraštruktúry
vo vybraných cyklistických destináciách v zmysle navrhnutých
koncepčných
riešení.
Predpokladaný
odhad
100
km
cykloturistických trás vrátane ich vybavenosti (prístrešky pre
cyklistov s vybavením pre servis bicykla, preznačenie existujúcich
100 000 a navrhovaných nových cykloturistických trás, informačné tabule
k cyklotrasám). Vybrané cyklistické destinácie budú známe po
dodaní materiálu „Koncepcia cyklistických destinácií v Prešovskom
kraji – Šariš a Levoča“ (mesiac jún 2021) v súlade s Akčným
plánom. Realizácia aktivity bude prebiehať v roku 2021 a 2022.

Celková suma pre realizáciu takto navrhovaných cykloaktivít predstavuje čiastku cca 500 000 eur.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 711 / 2021
z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 2021
k zámeru vstupu do projektov z programových výziev 2021 – IROP, INTERREG, ENI
__________________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A. schvaľuje
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina – križovatka s cestou
II/538“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 5 500 000,00 eur, ktorého ciele sú
v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja PSK
2.

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

3.

zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške max. 275 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

4.

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK

5.

zabezpečenie financovania prípadných nadlimitných výdavkov z rozpočtu PSK

6.

zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca 5 % rozpočtového nákladu projektu
pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z
vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov.

V Prešove dňa 4. mája 2021
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r.
Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art., v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 712 / 2021
z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 2021
k zámeru vstupu do projektov z programových výziev 2021 – IROP, INTERREG, ENI
__________________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A. schvaľuje
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, križovatka s cestou II/538 –
Batizovský potok“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 6 200 000,00 eur,
ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK
2.

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

3.

zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške max. 310 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

4.

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK

5.

zabezpečenie financovania prípadných nadlimitných výdavkov z rozpočtu PSK

6.

zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca 5 % rozpočtového nákladu projektu
pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z
vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov.

V Prešove dňa 4. mája 2021
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:
Katarína Očkaiová v. r.

Overovatelia zápisnice:
PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r.
Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art., v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 713 / 2021
z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 2021
k zámeru vstupu do projektov z programových výziev 2021 – IROP, INTERREG, ENI
__________________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A. schvaľuje
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Batizovský potok – Starý
Smokovec“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 4 900 000,00 eur, ktorého
ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja PSK
2.

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

3.

zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške max. 245 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

4.

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK

5.

zabezpečenie financovania prípadných nadlimitných výdavkov z rozpočtu PSK

6.

zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca 5 % rozpočtového nákladu projektu
pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z
vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov.

V Prešove dňa 4. mája 2021
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r.
Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art., v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 714 / 2021
z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 2021
k zámeru vstupu do projektov z programových výziev 2021 – IROP, INTERREG, ENI
__________________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A. schvaľuje
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Starý Smokovec – Tatranské
Matliare“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 5 500 000,00 eur, ktorého ciele
sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja PSK
2.

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

3.

zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške max. 275 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

4.

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK

5.

zabezpečenie financovania prípadných nadlimitných výdavkov z rozpočtu PSK

6.

zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca 5 % rozpočtového nákladu projektu pre
každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z
vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov.

V Prešove dňa 4. mája 2021
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r.
Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art., v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 715 / 2021
z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 2021
k zámeru vstupu do projektov z programových výziev 2021 – IROP, INTERREG, ENI
__________________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A. schvaľuje
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Modernizácia cesty III/3440 Solivarská ulica“ s predpokladaným rozpočtovým
nákladom max. 7 400 000,00 eur, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom
PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK
2.

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

3.

zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške max. 370 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

4.

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK

5.

zabezpečenie financovania prípadných nadlimitných výdavkov z rozpočtu PSK

6.

zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca 5 % rozpočtového nákladu projektu
pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z
vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov.

V Prešove dňa 4. mája 2021
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r.
Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art., v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 716 / 2021
z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 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 v znení neskorších predpisov
A.

schvaľuje

A.1. dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec“
z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov na stálu tabuľu vo výške 318,00 eur
A.2. dofinancovanie projektu „Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575
v úseku Malá Poľana - Medzilaborce“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov
na stálu tabuľu vo výške 318,00 eur
A.3. dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia cesty II/546 v úseku Prešov - Klenov,
zlepšenie mobility v okrese Prešov“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov na
stálu tabuľu vo výške 318,00 eur
A.4. dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany - Demjata,
zlepšenie mobility v okrese Prešov“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov na
stálu tabuľu vo výške 318,00 eur
A.5. dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/545 v úseku Janovce - Kľušov“
z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov na stálu tabuľu vo výške 318,00 eur.

V Prešove dňa 4. mája 2021
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:
Katarína Očkaiová v. r.

Overovatelia zápisnice:
PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r.
Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art., v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 717 / 2021
z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 2021
k Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na § 9
ods. 2 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského
samosprávneho kraja uvedený v prílohe tohto uznesenia.

V Prešove dňa 3. mája 2021

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

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r.
Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art., v. r.

Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 717/2021 zo dňa 3. 5. 2021

DODATOK č. 1
K ZÁSADÁM HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. b) zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
samosprávnych krajoch“) s prihliadnutím na § 9 ods. 2 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o majetku“) schvaľuje Dodatok č. 1 k „Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom
Prešovského samosprávneho kraja“ (ďalej len „Dodatok č. 1“) v tomto znení:
Článok I.
1. § 10 ods. 6 písm. h) sa dopĺňa a znie:
h) o prevode nehnuteľného majetku spôsobom priameho predaja alebo pri prevode z dôvodu
hodného osobitného zreteľa rozhoduje zastupiteľstvo samosprávneho kraja a to prijatím
uznesenia, ktoré konštatuje prebytočnosť nehnuteľného majetku samosprávneho kraja, spôsob
naloženia s nehnuteľným majetkom, kúpnu cenu nehnuteľnosti, označenie kupujúceho,
prípadne iné podmienky prevodu a pri prevode z dôvodu hodného osobitného zreteľa aj
zdôvodnenie osobitného zreteľa, za ktorý sa bude považovať najmä:
• prevod pozemku pod verejnoprospešnou stavbou,
• prevod priľahlého pozemku,
• zámena majetku vo vlastníctve miest a obcí na verejnoprospešný účel.
2. V § 10 ods. 6 sa dopĺňa nové písm. k), ktoré znie:
Na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci je vždy potrebný znalecký posudok
vypracovaný súdnym znalcom z príslušného odboru, prípadne odborné stanovisko (odborné
vyjadrenie) vypracované znalcom. Vypracovanie znaleckého posudku, odborného stanoviska
alebo odborného vyjadrenia zabezpečuje PSK alebo správca na náklady nadobúdateľa v
prípade, že tieto možno od neho, vzhľadom na hodnotu prevádzaného majetku, spravodlivo
požadovať.
3. § 11 ods. 6 písm. c) sa dopĺňa a znie:
c) nájom majetku samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. V prípade, že sa prípad
hodný osobitného zreteľa uplatní pri nájme majetku, musí byť zdôvodnený a uvedený
v zmluve, ktorou sa majetok prenajíma. Nájom majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa
vopred prerokuje a s uvedením dôvodu hodného osobitného zreteľa formou uznesenia odporučí
komisia správy majetku, za ktorý sa bude považovať najmä:
•

nájom pozemku pod verejnoprospešnou stavbou,

•
•

prenájom priľahlých pozemkov,
prenájom miest alebo obcí na verejnoprospešný účel.

4. v § 12 ods. 4 sa na konci dopĺňa veta, ktorá znie:
ÚPSK a správca sú povinný uplatniť úroky z omeškania a poplatok z omeškania v prípadoch,
v ktorých náklady na ich vymáhanie sú nižšie ako suma úroku alebo poplatku z omeškania, ak
ďalej nie je uvedené inak.
5. v § 15 ods. 6 sa vypúšťa písm. l).
Článok II.
Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského
samosprávneho kraja bol schválený uznesením Zastupiteľstva PSK č. 717/2021 dňa 3. mája
2021 a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.

V Prešove dňa 3. mája 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. 718 / 2021
z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 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.

schvaľuje

B.1

prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja
v správe Spojenej školy, SNP 16, Sabinov, k. ú. Sabinov, zapísaného na:
LV č. 1421, a to pozemky parcely registra C KN:
· parcelné číslo 5417/6, ostatná plocha o výmere 397 m²
· parcelné číslo 5417/8, ostatná plocha o výmere 4 376 m²
· parcelné číslo 5403/2, ostatná plocha o výmere 634 m²
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy: bez tiarch
LV č. 3773, a to pozemky parcely registra C KN:
· parcelné číslo 5395 zastavané plochy a nádvoria o výmere 913 m²
· parcelné číslo 5392, záhrada o výmere 1 236 m²
· parcelné číslo 5394, zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m²
· parcelné číslo 5396, záhrada o výmere 1 019 m²
· parcelné číslo 5398, orná pôda o výmere 9 923 m²
· parcelné číslo 5393/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3146 m²
(celková výmera pozemkov je 21723 m2)
LV č. 3773, a to stavba:
- škola, súpisné číslo 1780, na pozemku registra C KN parcelné číslo 5395, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 913 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1

Ťarchy pre LV 1421 a LV 3773: Por.č.:1. V-767/2017, Zmluva o zriadení vecného bremena č. z reg.
Úradu PSK:104/2017/ODSM zo dňa 18.3.2017 spočívajúceho v zriadení vecného bremena (in rem)
k parc .č. C KN 5393/2, a to: právo spočívajúce v povinnosti povinného z vec. bremena - PSK strpieť v
nevyhnutnej miere vstup a prechod peší a prejazd motorovými vozidlami po pozemku C KN č. 5393/2 k
pozemku C KN č.5397 a stavbe sč.1783 - bytový dom na parcele C KN č.5397 (LV č.3771, 3772) v
prospech oprávnených z vecného bremena - podielových spoluvlastníkov pozemku C KN č.5397 a bytov.
domu sč.1783, číslo zmeny 802/2017.

spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého návrh
na uzatvorenie kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena, 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. 43/2021 zo dňa
2.3.2021 a doplnkom k tomuto znaleckému posudku 52/2021 zo dňa 30.3.2021 vyhotoveným
znalcom Ing. Kamil Čverha, PhD., Prešov, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje
2.028.946,98 €.
5. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške
stanovenej znaleckým posudkom, v sume 2.028.946,98 €,
b)

doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa,

c)

lehota splatnosti: do 30 dní od dňa vystavenia faktúry vyhlasovateľom,

d)

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

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

f) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia celej kúpnej ceny
podľa písm. b) alebo c) alebo ostatných nákladov podľa písm. d),
g) akceptácia zriadenia bezodplatného vecného bremena práva prechodu a prejazdu in rem
v prospech vlastníka pozemkov: na pozemku C KN parc. č. 5393/2 a C KN 5393/1, C KN
5399/1, C KN 5399/2, 5400, 5401, 5402, 5404, 5405, 5406, 5407, 5408, 5409, 5410, 5411,
5412, 5413/1, 5413/2, 5413/3, 5415, 5416 a stavieb-sč.1781-budova SO 02, sč.1782budova SO 01, sč.1784-budova SO 05, sč.1785-obyt.budova-SO 04, sč.1788-budova SO
03, sč.2175-budova SO 06 v k. ú. Sabinov,
h) akceptácia existujúcich vecných bremien zapísaných v katastri nehnuteľností.
6. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:
a) Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského samosprávneho
kraja v lehote do __.__. 2021 do __:__ hod. v zalepenej obálke s výrazným označením:
„Obchodná verejná súťaž – škola s areálom na ul. Kukučínova 1, 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, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený na stránke
PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o. v . s.),
– presnú identifikáciu navrhovateľa s písomným vyhlásením navrhovateľa, že
uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:
 kupujúci – fyzická osoba
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu,
prípadne bankové spojenie - číslo účtu, v prípade manželov identifikačné údaje
obidvoch, alebo
 kupujúci – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, alebo
 kupujúci – právnická osoba (PO)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa
výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu .......,
oddiel ......, vložka ..., alebo iný register,
– súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže,
– zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou,
– doklad navrhovateľa, ktorý podá návrh do obchodnej verejnej súťaže o zložení finančnej
zábezpeky minimálne vo výške 50 % z ponúknutej ceny za nehnuteľný majetok, ktorú
zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242),
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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
navrhovateľom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.

oznámené

všetkým

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 – Ing. Miloš Ondrejkovič, riaditeľ Spojenej školy
Sabinov, tel.: 051 4880 101, email: milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
b)

Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

V Prešove dňa 4. mája 2021
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r.
Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art., v. r.
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 719 / 2021
z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 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, zákonom 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
schvaľuje
uzavretie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve medzi Keraming, a. s., so sídlom Jesenského
3839, 911 01 Trenčín, IČO: 31 431 968, ako Budúcim predávajúcim a Prešovským
samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, ako Budúcim
kupujúcim.
Predmetom budúceho predaja budú:
a) dokončené stavby s príslušenstvom:
zapísané na LV č. 6815, k. ú. Poprad, obec Poprad, okres Poprad:
- na parcele KN-C č. 3237/33, Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala
- na parcele KN-C č. 3237/14, Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala
- na parcele KN-C č. 3237/32, Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala
- na parcele KN-C č. 3238/90, Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala
- na parcele KN-C č. 3238/91, Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala
- na parcele KN-C č. 3238/92, Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala
- na parcele KN-C č. 3238/93, Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala
- na parcele KN-C č. 3237/31, škola
- na parcele KN-C č. 3238/95, škola
- na parcele KN-C č. 3238/96, škola
- na parcele KN-C č. 3238/97, škola
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy: dovolené práva tretích osôb
vrátane minimálne stavebných objektov:
SO 01 Viacúčelová športová hala a tréningová hokejová hala
SO 02 Škola (pôvodne Detský svet)

SO 03 Prepojovacia chodba
SO 21 Styková križovatka cesty I/18 a príjazdovej komunikácie
SO 22 Príjazdová komunikácia
SO 23 Areálové komunikácie a parkoviská
SO 24 Cestná svetelná signalizácia
SO 24.1 NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu
SO 31 Sadovnícke úpravy
SO 41 Prípojka vodovodu
SO 42 Vodovod pitný – areálový
SO 51 Kanalizácia splašková
SO 52 Kanalizácia dažďová so vsakovacím systémom
SO 61.1 Distribučný STL plynovod
SO 61.2 Vnútroareálové STL rozvody
SO 71 VN prípojka - odbočenie z distribučnej siete
SO 72 VN prípojka - odberné miesto
SO 73 Areálové rozvody NN
SO 74 Vonkajšie osvetlenie komunikácií a parkovísk
SO 75 Trafostanica
b) pozemky:
zapísané na LV č. 6815, k. ú. Poprad, obec Poprad, okres Poprad:
parcela KN-C č. 3237/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 356 m2
parcela KN-C č. 3238/67, ostatná plocha o výmere 1774 m2
parcela KN-C č. 3238/69, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2
parcela KN-C č. 3238/70, ostatná plocha o výmere 184 m2
parcela KN-C č. 3238/90, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2036 m2
parcela KN-C č. 3238/92, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 102 m2
parcela KN-C č. 3238/93, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 708 m2
parcela KN-C č. 3238/95, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 387 m2
parcela KN-C č. 3238/97, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 350 m2
parcela KN-C č. 3238/99, ostatná plocha o výmere 33 m2
parcela KN-E č. 3076/1, ostatná plocha o výmere 224 m2
parcela KN-E č. 3076/2, ostatná plocha o výmere 371 m2
parcela KN-E č. 3076/3, trvalý trávny porast o výmere 10 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy: dovolené práva tretích osôb
c) pozemky:
zapísané na LV č. 6517, k. ú. Poprad, obec Poprad, okres Poprad:
- parcela KN-C č. 2426/81, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1661 m2
spoluvlastnícky podiel: 6/10
ťarchy: dovolené práva tretích osôb
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Kúpna zmluva bude uzavretá po právoplatnosti rozhodnutia o povolení na užívanie
predmetu zmluvy a zápise dokončených stavieb do katastra nehnuteľností na Budúceho
predávajúceho, najneskôr však do 31. 12. 2022. Dohodnutá kúpna cena za celý budúci
predmet Budúcej kúpnej zmluvy bude maximálne 11 700 000 eur bez DPH a bude
zaplatená takto: prvá splátka kúpnej ceny do 21 dní odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho
práva v prospech PSK, ďalšie splátky v nasledujúcich rokoch vždy k 30. 6. príslušného
roka. Splátky budú rovnomerné vo výške 3 000 000 eur, posledná splátka bude doplatkom
kúpnej ceny.

V Prešove dňa 4. mája 2021

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

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r.
Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art., v. r.
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 720 / 2021
z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 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
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku
a) z výlučného vlastníctva predávajúceho Molčan Koloman, spoluvlastnícky podiel: 1/1,
zastúpený Slovenským pozemkovým fondom, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11,
IČO: 17335345, ktorý koná ako správca k vlastníkovi por. č. 1 (je pod por. č. 2 správa na
všetky parcely tohto listu vlastníctva), k. ú. Sabinov, a to:
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1803/112, ostatná plocha o výmere
15 m2, odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1784, orná pôda
o výmere 1113 m2, zapísanej na LV č. 4210, k. ú. Sabinov, geometrickým plánom č.
79/2020 zo dňa 19. 10. 2020 vyhotoveným Ing. Jurajom Jechom – GEOPROJEKT,
Prešov, IČO: 37710915, úradne overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálnym
odborom, dňa 10.11.2020 pod číslom G1-620/2020
ťarchy: bez zápisu
b) z podielového spoluvlastníctva predávajúcich :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dulina Stanislav, 68710 Zlechov, Česká republika, spoluvlastnícky podiel: 29/60
Eliaš Andrej, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/10
Eliaš Andrej, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/4
Eliaš Andrej, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/30
Eliaš Michal, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/30
Eliaš Andrej, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/20
Eliaš Andrej, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/20
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11, IČO: 17335345,
ktorý koná ako správca k vlastníkovi por. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 (pod por. č. 8 je správa na
všetky parcely tohto listu vlastníctva)

zapísaného na LV č. 4457, k. ú. Sabinov, a to:
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1803/111, ostatná plocha o výmere
12 m2, odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1783, orná pôda
o výmere 1615 m2, zapísanej na LV č. 4457, k. ú. Sabinov, geometrickým plánom č.
79/2020 zo dňa 19. 10. 2020 vyhotoveným Ing. Jurajom Jechom – GEOPROJEKT,
Prešov, IČO: 37710915, úradne overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálnym
odborom, dňa 10.11.2020 pod číslom G1-620/2020
ťarchy: bez zápisu
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba
ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za
celkovú kúpnu cenu 786,51 €.
Kúpna cena v bode a) je 436,95 € a v bode b) je 349,56 € (pri cene 29,13 €/m²).

V Prešove dňa 4. mája 2021

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

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r.
Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art., v. r.
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 721 / 2021
z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 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
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – RS Investment, s. r. o.,
Údol 173, 065 45 Údol, IČO: 44 020 589, vedeného na LV 2962, k. ú. Solivar, okres Prešov, a
to:
- novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 490/3, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 103 m2
odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN parcelné číslo 490, zastavaná plocha a nádvorie
o celkovej výmere 3100 m², geometrickým plánom č. 23/2021, vyhotoveným Ing. Ivetou
Tovarňákovou - TOGEO, Prešov, IČO: 37055739
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 8 272,96 € (pri cene 80,32 €/m²).
V Prešove dňa 4. mája 2021
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r.
Mgr. Katarína Heredošová, DiS. art., v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 722 / 2021
z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 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
schvaľuje
I. prevod nehnuteľného majetku z podielového vlastníctva predávajúcich:
1. Hodoši Štefan, v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 2/4
2. Hodoši Michal, 065 41 Pusté Pole, SR, v podiele 1/40
3. Fečková Irena, 040 01 Košice, SR, v podiele 1/4
4. Labašová Marta, 064 01 Stará Ľubovňa, SR, v podiele 1/200
5. Hodošiová Anna, 065 41 Pusté Pole, SR, v podiele 1/200
6. Jajková Helena, 086 06 Lenartov, SR, v podiele 1/200
7. Kožušková Valéria, 080 05 Prešov, SR, v podiele 1/200
8. Hodoši Jozef, 064 01 Stará Ľubovňa, SR, v podiele 1/200
9. Szegedová Mária, 044 02 Turňa nad Bodvou, SR, v podiele 1/40
10. Hodoši Michal, 235 01 Aš, ČR, v podiele 1/40
11. Šoltýsová Mária, 065 48 Kyjov, SR, v podiele 1/40
12. Hodoši Juraj, 065 41 Pusté Pole, SR, v podiele 1/40
13. Hodoši Milan, 040 13 Košice, SR, v podiele 1/40
14. Hodoši Peter, 040 13 Košice, SR, v podiele 1/40
15. Hodoši Jozef, 082 71 Lipany, SR, v podiele 1/40
16. Fečková Irena, 040 01 Košice, SR, v podiele 1/40
17. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11, IČO: 17335345, ktorý koná
ako správca k vlastníkovi por. č. 1 (pod por. č. 17 je správa na všetky parcely tohto listu vlastníctva)
vedeného na LV 187, k. ú. Pusté Pole, obec Pusté Pole, okres Stará Ľubovňa, a to:
- novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 352/2, ostatná plocha o výmere 274 m2,
odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1170/1, orná pôda o výmere 2387 m2,
- novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 352/3, ostatná plocha o výmere 459 m2,
odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1170/2, orná pôda o výmere 2417 m2,
novovytvorené parcely boli odčlenené geometrickým plánom č. 78/2020 zo dňa 06.10.2020
vyhotoveným Ing. Jurajom Jechom – GEOPROJEKT, Prešov, IČO: 37710915, úradne overeným
Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom dňa 29.10.2020 pod číslom G1-638/2020
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 1546,63 € (pri cene 2,11 €/m2).
II. prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho:
1. Slovenská republika, v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele: 1/1
2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11, IČO: 17335345, ktorý koná
ako správca k vlastníkovi por. č. 1 (je pod por. č. 2 správa na všetky parcely tohto listu vlastníctva)
vedeného na LV č. 696, k. ú. Pusté Pole, obec Pusté Pole, okres Stará Ľubovňa, a to:
novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 368/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
107 m2,
odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1175, ostatná plocha o výmere
21028 m2,
novovytvorená parcela bola odčlenená geometrickým plánom č. 78/2020 zo dňa 06.10.2020
vyhotoveným Ing. Jurajom Jechom – GEOPROJEKT, Prešov, IČO: 37710915, úradne overeným
Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom, dňa 29.10.2020 pod číslom G1-638/2020
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 225,77 € (pri cene 2,11 €/m2).

V Prešove dňa 4. mája 2021
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:
Katarína Očkaiová v. r.

Overovatelia zápisnice:
PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r.
Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art., v. r.
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 723 / 2021
z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 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
schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve na prevod nehnuteľného majetku z výlučného
vlastníctva predávajúceho – Ing. Ján Rexa, 059 01 Spišká Belá, na LV č. 5033 v k. ú. Poprad,
a to:
pozemkov:
-

parcela KN-C
parcely KN-C
parcely KN-C
parcely KN-C
parcely KN-C
parcely KN-C
parcely KN-C
parcely KN-C
parcely KN-C
parcely KN-C
parcely KN-C
parcely KN-C
parcely KN-C
parcely KN-C

č. 3238/68, ostatná plocha o výmere 198 m2
č. 3238/91, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1294 m2
č. 3238/94, ostatná plocha o výmere 134 m2
č. 3238/96, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 377 m2
č. 3238/98, ostatná plocha o výmere 58 m2
č. 3238/76, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 254 m2
č. 3237/16, ostatná plocha o výmere 5286 m2
č. 3237/31, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2
č. 3237/32, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2428 m2
č. 3237/34, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 353 m2
č. 3237/17, ostatná plocha o výmere 342 m2
č. 3237/19, ostatná plocha o výmere 1114 m2
č. 3237/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2
č. 3237/20, ostatná plocha o výmere 3230 m2

spoluvlastnícky podiel:1/1
ťarchy: dovolené práva tretích osôb
celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 15 080 m2

do výlučného vlastníctva budúceho kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru
2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 1 300 000 € (pri cene 86,21 €/m2).
Kúpna zmluva bude uzatvorená po uzatvorení kúpnej zmluvy so spoločnosťou Keraming, a. s.,
na kúpu nehnuteľností v Active Zone v Poprade pre Strednú športovú školu v Poprade.

V Prešove dňa 4. mája 2021

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

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r.
Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art., v. r.
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 724 / 2021
z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 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
schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve na prevod nehnuteľného majetku z výlučného
vlastníctva predávajúceho – Gabriela Antalová, 056 01 Gelnica, zapísaného na LV č. 1250 v
k. ú. Poprad, a to:
pozemku:
parcela KN-E č. 3075, ostatná plocha o výmere 1268 m2
spoluvlastnícky podiel:1/1
ťarchy: bez zápisu
do výlučného vlastníctva budúceho kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru
2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 76.080 € (pri cene 60 €/m2).
Kúpna zmluva bude uzatvorená po uzatvorení kúpnej zmluvy so spoločnosťou Keraming, a. s.,
na kúpu nehnuteľností v Active Zone v Poprade pre Strednú športovú školu v Poprade.
V Prešove dňa 4. mája 2021
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r.
Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art., v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 725 / 2021
z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 2021
k prerokovaniu účtovnej závierky FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.,
za rok 2020 a k schváleniu vysporiadania hospodárskeho výsledku
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) individuálnu účtovnú závierku spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., so sídlom
Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970, za účtovné obdobie kalendárneho roka 2020
b) vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., so
sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970, za účtovné obdobie kalendárneho roka
2020 tak, že zisk spoločnosti vo výške 18 349 eur bude použitý nasledovne:
- na tvorbu rezervného fondu suma 917,45 eur
- na vykrytie strát spoločnosti z minulých rokov suma 17 431,55 eur.

V Prešove dňa 4. mája 2021
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r.
Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art., v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 726 / 2021
z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 2021
k návrhu na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektov:
A/ Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní,
B/ Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy v Bijacovciach na praktickom vyučovaní,
C/ Zvýšenie počtu žiakov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove
na praktickom vyučovaní

________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
schvaľuje
A) dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej
odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“ – kapitálové výdavky na vnútorné
vybavenie v celkovom objeme 48 050,59 eur s DPH
B) dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej
školy v Bijacovciach na praktickom vyučovaní“ – kapitálové výdavky na vnútorné
vybavenie v celkovom objeme 18 882,00 eur s DPH
C) dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej
priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove na praktickom vyučovaní“ – kapitálové
výdavky na vnútorné vybavenie v celkovom objeme 18 891,84 eur s DPH.

V Prešove dňa 4. mája 2021
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r.
Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art., v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 727 / 2021
z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 2021
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 683/2021
zo dňa 29. 3. 2021
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
mení
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 683/2021 zo dňa 29. 3. 2021 v bode A.3. nasledovne:
vypúšťa pôvodný text v znení:
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 nahrádza ho novým textom v znení:
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 33 509,00 eur.

V Prešove dňa 4. mája 2021
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r.
Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art., v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 728 / 2021
z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 3. mája 2021
k zámeru PSK k obnove a modernizácii športovísk na pozemkoch v k. ú.
Sabinov
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
ukladá
riaditeľovi Úradu PSK dať vypracovať návrh investičného zámeru PSK na
„Obnovu a modernizáciu športovísk v meste Sabinov“ na pozemkoch v k. ú.
Sabinov, a to pozemku parcely registra CKN parcelné číslo 5390, záhrada o
výmere 544 m2, zapísaného na LV č. 1319 a pozemku parcely registra CKN
parcelné číslo 5391, ostatná plocha o výmere 10 988 m², zapísaného na LV č.
3773 (pre potreby obyvateľov okresu Sabinov a verejnosť) a predložiť ho na
najbližšie plánované zasadnutie Zastupiteľstva PSK.
Z: v texte

T: v texte

V Prešove dňa 4. mája 2021
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r.
Mgr. Katarína Heredošová, DiS. art., v. r.

