
  

rZastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   
 
 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 29. zasadnutia 
 Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja  

zo dňa 30. augusta 2021 
 

 
Číslo:   Obsah uznesenia: 
 
 
767.     k nástupu náhradníka na uvoľnený mandát poslanca 
  
768.     k správe z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK 
 
769.     k správe o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2021 
 
770.     k správe o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2021 
 
771.     k úprave rozpočtu č. 5/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021 
 
772.     k informatívnej správe o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2021 
 
773.     k zrušeniu Spojenej školy, Bijacovce a jej súčastí 
 
774.     k návrhu VZN PSK č. ../2021, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Bijacovce 1,  
            Školská  jedáleň,  Bijacovce 1  a  Školský  internát,  Bijacovce  1  ako súčasti Strednej 
            odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov   
 
775.     k schváleniu predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientovaný 
            projekt „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1,  
            Poprad – Matejovce – II. etapa“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57  
  
776.     k schváleniu predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientovaný 
            projekt „Rekonštrukcia  telocvične  Gymnázia  J.  Francisciho-Rimavského  v  Levoči“ 
            v rámci výzvy OPKŽP-PO4-SC421-2021-68 
 
777.     k rozdeleniu dotácií pre  obce a mestá podľa § 8 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.  
            o  rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a  o zmene  a  doplnení  niektorých  
            zákonov  
 
778.     k zmene Výzvy pre región  
 
779.     k informatívnej správe o príprave projektov pre 10 vybraných SOŠ v rámci 3. etapy 
            Iniciatívy Catching-up Regions 
 
780.     k predfinancovaniu pre projekt Multifunkčné centrum 4.0 v rámci „Otvorenej výzvy na 
            predkladanie  žiadostí  o  projekt Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov 
            (SK – Miestny rozvoj) Nórske granty“ vyhlásenej Úradom vlády SR v roku 2020  
 



  

781.     k menovaniu riaditeľa Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK 
 
782.     k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 5/2018 zo dňa 29. 1. 2018 
 
783.     k predloženiu žiadosti o NFP s názvom „Rozvoj governance a úrovne informačnej  
            a  kybernetickej  bezpečnosti  v  podsektore  VS“  na  Sprostredkovateľský  orgán  
            Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2021/7/16-DOP 
 
784.     k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
  
785.     k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
  
786.     k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
  
787.     k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
  
788.     k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
  
789.     k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
  
790.     k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
 
791.     k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
 
792.     k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 718/2021 zo dňa 3. 5. 2021  
 
793.     k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou  
            a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže 
 
794.     k návrhu na uzavretie Dohody o urovnaní s Pasienkovou spoločnosťou Borov, s. r. o. 
 
795.     k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - kúpa 
 
796.     k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa 
 
797.     k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa 
 
798.     k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa 
 
799.     k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa 
 
800.     k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 719/2021 zo dňa 3. 5. 2021 
 
801.     k návrhu na zmenu člena Správnej rady Nadácie PSK pre podporu rodiny 
 
802.     k schváleniu výdavkov na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu v pôsobnosti MPSVaR SR 
            pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 

 
 

803.     k informatívnej správe o stanoviskách nemocníc dotknutých pripravovanou  
            optimalizáciou siete nemocníc v rámci PSK 
 
804.     k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 498/2020 zo dňa 22. 6. 2020 
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805.     k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva PSK  č. 644/2021  zo  dňa  
            15. 2. 2021 k predfinancovaniu a spolufinancovaniu projektu Carpathian Star Way 
            - Karpatská hviezdna dráha pre prijímateľa  Vihorlatská hvezdáreň v Humennom  
            v   rámci   Programu  ENI  Cross - border  Cooperation  Programme   2014 – 2020,  
            Hungary – Slovakia – Romania – Ukraine 
 
806.      k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 711/2021 zo dňa 3. 5. 2021    
 
807.      k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 712/2021 zo dňa 3. 5. 2021 
    
808.      k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 713/2021 zo dňa 3. 5. 2021  
   
809.      k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 714/2021 zo dňa 3. 5. 2021  
 
810.      k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 708/2021 zo dňa 3. 5. 2021 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 767 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k nástupu náhradníka na uvoľnený mandát poslanca 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
A/ b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
zánik mandátu PhDr. Jozefa Kičuru dňom 15. 7. 2021 v zmysle § 13 ods. 2 písm. 
d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov 
 
 
B/ k o n š t a t u j e,  
 
že náhradník vo volebnom obvode 07 Prešov Ing. Ján Baloga zložil dňa 30. 8. 
2021 predpísaný sľub poslanca zastupiteľstva v zmysle § 12 ods. 2 písm. a) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov 
 
 
C/ b e r i e   n a   v e d o m i e  
 
zánik funkcie člena poslanca PhDr. Jozefa Kičuru v komisii kultúry a 
národnostných menšín zriadenej pri Zastupiteľstve PSK   
 
 
D/ o d v o l á v a  
 
Ing. Jána Balogu z funkcie člena – neposlanca komisie dopravy zriadenej pri 
Zastupiteľstve PSK 
 
 
 
 



  

E/ v o l í 
 
1) Ing. Jána Balogu do funkcie člena komisie dopravy zriadenej pri 

Zastupiteľstve PSK   

2) Ing. Jána Balogu do funkcie člena komisie kultúry a národnostných menšín 
zriadenej pri Zastupiteľstve PSK.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 30. augusta 2021 
 
  
 

      PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.  
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:                   Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová v. r.                                PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                              Jozef Kanuščák v. r.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 768 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k správe z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
správu z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 3. septembra 2021 
 
  
 

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

 
 

 
 



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 769 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k správe o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2021 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK za I. polrok 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 3. septembra 2021 
 
  
 

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

 
 

 
 



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 770 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k správe o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2021 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
správu o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 3. septembra 2021 
 
  
 

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

 
 

 
 



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 771 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k úprave rozpočtu č. 5/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. 5/PSK/2021 
 
A.1 Bežný rozpočet                                       

       Bežné príjmy                                                      o            1 582 625 €      na       229 236 331 € 

       Bežné výdavky                                                   o               882 625 €      na       220 374 705 €  

       v tom oblasť financovania: 

       Úrad PSK                                                                                                                     182 625 € 

       v tom: Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. pre Nadáciu PSK 
       pre podporu rodiny – Vklad do nadačného fondu Nadácie PSK pre podporu rodiny na  
       riešenie krízových situácií (uzn. Z PSK č. 734/2021)                                                   82 625 € 
        
       Doprava (SÚC PSK)                                                                                                    700 000 € 
 
 
A.2 Kapitálový rozpočet  

       Kapitálové príjmy                                            o                          0 €       na         7 391 203 € 

       Kapitálové výdavky                                         o            3 784 067 €       na     105 203 633 €  

       v tom oblasť financovania: 

       Úrad PSK                                                                                                                1 153 167 € 

       Doprava                                                                                                                   2 300 000 € 

       Kultúrne služby                                                                                                              5 423 € 

       Vzdelávanie                                                                                                                158 804 € 

       Sociálne zabezpečenie                                                                                                166 673 € 

 



  

A.3 Rozpočet finančných operácií 

       Príjmové finančné operácie                             o           3 084 067 €       na        95 114 529 € 

       Výdavkové finančné operácie                          o                         0 €       na          6 163 725 € 

  

A.4 Rozpis kapitálových výdavkov 

       Podľa prílohy tohto uznesenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 30. augusta 2021 
 
 
 
 
  
 

       PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:                   Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová v. r.                                PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                              Jozef Kanuščák v. r.  
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Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 771/2021 zo dňa 30. 8. 2021 
 
 

Názov organizácie Názov investičnej akcie FK ZF Suma 

Rozpis KV za všetky oblasti financovania  SPOLU   RF 3 084 067 € 

      41 700 000 € 

Oblasť financovania:  Úrad samosprávneho kraja 
    

1 153 167 € 

Úrad PSK Nákup podlahového automatu 01 RF 3 167 € 

  
Dofinancovanie projektu FnPŠ – Rekonštrukcia telocvične 
v Bijacovciach – zateplenie obvodového plášťa a stavebné 
úpravy telocvične Spojenej školy, Bijacovce 1 

09 RF 450 000 € 

  Účelové dotácie v zmysle § 8 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z.:      700 000 € 

  
Mesto Bardejov - Rekonštrukcia Mestskej športovej haly  
v Bardejove 

01 41 150 000 € 

  Obec Raslavice - Rozvoj a podpora športu v obci Raslavice 01 41 50 000 € 

  
Mesto Humenné - Výstavba mestského atletického areálu  
na ul. Hrnčiarskej v Humennom 

01 41 115 000 € 

  
Mesto Spišská Belá - Prestrešenie hokejovo-hokejbalovej 
haly  
v Spišskej Belej - 2.etapa 

01 41 45 000 € 

  
Mesto Kežmarok - Rekonštrukcia NKP objektu  
na ul. Hlavné námestie č. 25 v Kežmarku 

01 41 70 000 € 

  
Mesto Medzilaborce - Prestrešenie ľadovej plochy  
v meste Medzilaborce 

01 41 60 000 € 

  
Obec Uzovský Šalgov - Kúria Uzovský Šalgov NKP č. 
UZPF 11721/1 

01 41 22 000 € 

  
Mesto Sabinov - Rekonštrukcia mestskej športovej haly  
v Sabinove 

01 41 8 449 € 

  
Obec  Dubovica - Dubovica sklad športového náradia a 
tribúna 

01 41 5 658 € 

  Obec Krivany - Multifunkčné ihrisko - obnova stavby 01 41 6 235 € 

  Obec Ľubotín - Turistický chodník, Ľubotín - I. etapa 01 41 50 000 € 

  Multifunkčné ihrisko Krajná Poľana 01 41 15 000 € 

  
Obec Kružlová - Výstavba športovísk  
a oplotenie viacúčelového ihriska 

01 41 20 000 € 

  Obec Okrúhle - Pohybom k zdraviu a poznaniu 01 41 15 000 € 

  Obec Bystré - Cyklochodník v obci Bystré - III. etapa 01 41 11 270 € 

  

Mesto Vranov nad Topľou - Prekrytie existujúceho 
futbalového ihriska s umelou trávou na ZŠ Lúčna vo 
Vranove nad Topľou 

01 41 36 388 € 

  
Obec Nižný Hrušov - Výstavba multifunkčného ihriska v 
obci Nižný Hrušov 

01 41 20 000 € 

Oblasť financovania: Doprava     2 300 000 € 

SÚC PSK Sanácia zosuvu v úseku oporného múra na ceste III/3123  04.5 RF 215 000 € 

  Sanácia svahu po zosuve na ceste III/3210  04.5 RF 155 000 € 

  
Odstránenie nevyhovujúceho stavu vozovky na ceste III. 
triedy medzi obcami Dukovce a Stuľany 

04.5 RF 170 000 € 

  
Rekonštrukcia mosta č. 3423 - 008 Križovany,  
výstavba dočasného premostenia 

04.5 RF 100 000 € 



  

  
Rekonštrukcia mosta č. 3170-001,M291, cez Vysocký 
potok 
a vozovky na ceste III/3170 Vysoká 

04.5 RF 210 000 € 

  II/540 Obchvat obce Veľká Lomnica, DSP 04.5 RF 80 000 € 

  
Odstránenie nevyhovujúceho stavu priepustov 
na cestách II. a III. triedy - 3. etapa 

04.5 RF 215 000 € 

  
Odstránenie nevyhovujúceho stavu mostov na ceste II/556  
v obci Kručov 

04.5 RF 215 000 € 

  
Odstránenie havarijného stavu mosta na ceste III/3121  
v obci Jarabina 

04.5 RF 215 000 € 

  
Odstránenie havarijného stavu na cestách III/3129 a 
III/3121  
po povodni v obci Jarabina a Kremná 

04.5 RF 215 000 € 

  
Odstránenie nevyhovujúceho stavu na ceste III/3173 a  
III/3193 v obci Torysa 

04.5 RF 100 000 € 

  
PD odstránenie havarijného stavu po zosuve na ceste 
III/3440 pred obcou Zlatá Baňa 

04.5 RF 15 000 € 

  
Odstránenie havarijného stavu po zosuve na ceste III/3452  
pred obcou Gregorovce 

04.5 RF 20 000 € 

  
Rekonštrukcia odvodnenia cesty III/3423 medzi obcami 
Chminianska Nová Ves a Chmiňany 

04.5 RF 105 000 € 

  Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3242 Buglovce 04.5 RF 70 000 € 

  Multifunkčný stroj 1 ks 04.5 RF 180 000 € 

  
Projektové dokumentácie - zníženie energetickej náročnosti 
budov 

04.5 RF 20 000 € 

Oblasť financovania: Kultúrne služby     5 423 € 

Vihorlatské 
múzeum 
v Humennom 

Nákup úžitkového automobilu s plachtou - dofinancovanie 08 RF 5 423 € 

Oblasť financovania: Vzdelávanie     158 804 € 

SOŠ dopravná 
Prešov 

Rekonštrukcia budovy PD (strecha, fasády, interiér) 09 RF 60 000 € 

Hotelová akadémia 
Humenné 

Nákup zariadení do školskej jedálne 09 RF 30 000 € 

Škola umeleckého 
priemyslu Prešov 

Elektronický zabezpečovací systém objektu dielne 09 RF 2 252 € 

Spojená škola 
Prešov 

Nákup zváračky optických sietí 09 RF 5 000 € 

Gymnázium 
L. Stöckela 
Bardejov 

Rekonštrukcia a modernizácia vnútorných rozvodov školy 
- elektroinštalácia, vodoinštalácia a kanalizácia - PD 

09 RF 15 000 € 

Hotelová akadémia 
Humenné 

Oplotenie školského areálu 09 RF 35 000 € 

Hotelová akadémia 
Humenné 

Elektronický stravovací systém 09 RF 2 052 € 

SOŠ podnikania 
Prešov 

Nákup zariadení do kuchyne 09 RF 9 500 € 

Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie     166 673 € 

Domov sociálnych 
služieb v Stropkove 

Rekonštrukcia izby na kúpeľňu a spoločenskú miestnosť  
- dofinancovanie  

10 RF 2 000 € 

Domov sociálnych 
služieb v Jabloni 

Zateplenie fasády - objekt práčovne, dielňa a garáž - 
vrátane PD 
- dofinancovanie  

10 RF 8 200 € 

Centrum sociálnych 
služieb Kežmarok 

Nákup drevenej dvojgaráže - dofinancovanie 10 RF 16 800 € 



  

Domov sociálnych 
služieb v Jabloni 

Nová budova - ubytovacia časť - PD 10 RF 37 500 € 

Senior dom Svida  Rekonštrukcia vchodu - presklenenie vstupnej časti 10 RF 2 500 € 

Domov sociálnych 
služieb v Sabinove 

Prestrešenie chodníka v areáli DSS medzi budovami SO 06 
a SO 02 a oddych. zóny - PD 

10 RF 4 000 € 

Domov sociálnych 
služieb v 
Giraltovciach 

Nákup a montáž statickej klimatizácie 10 RF 14 000 € 

Zariadenie 
sociálnych služieb 
AKTIG 

Nákup nástennej klimatizačnej jednotky - 3ks 10 RF 7 200 € 

Domov pre 
seniorov 

Nákup chladiaceho boxu 10 RF 8 000 € 

Centrum sociálnych 
služieb AMETYST 

Nákup plynového varného kotla  10 RF 4 200 € 

Centrum sociálnych 
služieb Vita vitalis 

Nákup plynovej sklopnej panvice 10 RF 4 000 € 

Domov sociálnych 
služieb v 
Giraltovciach 

Nákup záhradného traktora 10 RF 5 000 € 

Domov sociálnych 
služieb v 
Giraltovciach 

Nákup plynového varného kotla 10 RF 4 600 € 

Domov sociálnych 
služieb v Jabloni 

Nákup elektrického varného kotla 10  RF 4920 € 

Domov sociálnych 
služieb v Legnave 

Nákup žehliča do práčovne 10 RF 5 400 € 

Domov sociálnych 
služieb v Legnave 

Osobný automobil so zdvíhacou plošinou pre ZŤP 10 RF 35 000 € 

Spolufinancovanie dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR :       

Domov pre 
seniorov 

Elektrická sprchovacia hygienická stolička - 1ks;  
Vakový zdvihák - 2 ks 

10 RF 2 075 € 

Domov sociálnych 
služieb Dúhový sen 

Stoličkový výťah 2 ks 10 RF 1 278 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 772 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k informatívnej správe o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 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 
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
informatívnu správu o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 3. septembra 2021 
 
  
 

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

 
 
 



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 773 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k zrušeniu Spojenej školy, Bijacovce 1 a jej súčastí 
________________________________________________________________ 
 
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 

 
r u š í 
 
1. Spojenú školu, Bijacovce 1 s organizačnými zložkami Strednou odbornou školou lesníckou, 

Bijacovce 1, Strednou odbornou školou služieb, Bystrany 46, Strednou odbornou školou 
technickou, Rudňany, IČO 50481495, k 31. 08. 2021 ako príspevkovú organizáciu zlúčením 
s právnym nástupcom Strednou odbornou školou lesníckou, Kollárova 10, Prešov, IČO 
51896109, ako príspevkovou organizáciou  
 

2. Školskú jedáleň, Bijacovce 1 ako súčasť Spojenej školy, Bijacovce 1 k 31. 08. 2021 
 
3. Školský internát, Bijacovce 1 ako súčasť Spojenej školy, Bijacovce 1 k 31. 08. 2021. 
 
 
 
V Prešove dňa 30. augusta 2021 
 
  
 

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

 



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 774 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k návrhu VZN PSK č. ../2021, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, 
Bijacovce 1, Školská jedáleň, Bijacovce 1 a Školský internát, Bijacovce 1 ako 
súčasti Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 
ods. (2) písm. a) a písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
a v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

  
s c h v a ľu j e  
 
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 89/2021, 
ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Bijacovce 1, Školská jedáleň, 
Bijacovce 1 a Školský internát, Bijacovce 1 ako súčasti Strednej odbornej školy 
lesníckej, Kollárova 10, Prešov dňom 1. septembra 2021.  

 
 
 
V Prešove dňa 30. augusta 2021 
 
  
 

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

 
 



  

Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 774/2021 zo dňa 30. 8. 2021 

 
 
 

PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY  KRAJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  
č. 89/2021, ktorým sa  zriaďuje 

 
Elokované pracovisko, Bijacovce 1, Školská jedáleň, Bijacovce 1 a Školský internát, 

Bijacovce 1 ako súčasti Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schválené: 30. augusta 2021, uznesením č. 774/2021  
Platnosť: 30. augusta 2021, dňom vyvesenia na úradnej tabuli 
Účinnosť : dňom vyvesenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja z dôvodu naliehavého verejného záujmu, 

ktorým je zabezpečenie prechodu práv a povinností na právneho nástupcu v dostatočnom 
časovom predstihu 

 
 
 
 
 
 



  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  

č. 89/2021 
zo dňa 30. augusta 2021, ktorým sa zriaďuje 

Elokované pracovisko, Bijacovce 1, Školská jedáleň, Bijacovce 1 a Školský internát, 
Bijacovce 1 ako súčasti Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 a § 11 ods. (2) písm. a) 

zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, v zmysle § 9 ods. (1), ods. (2) písm. c, d  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 súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky č. 2021/14564:4-A2200 zo dňa 07. 07. 2021 vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie. 
 

Článok I 
Zriadenie elokovaného pracoviska, školskej jedálne a školského internátu 

 
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zriaďuje dňom 1. septembra 2021: 
 

1. Elokované pracovisko, Bijacovce 1 ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, 
Kollárova 10, Prešov 

2. Školská jedáleň, Bijacovce 1 ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, 
Kollárova 10, Prešov  

3. Školský internát, Bijacovce 1 ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, 
Kollárova 10, Prešov. 

 
  Článok II 

Záverečné ustanovenie 
 
(1) Všeobecne záväzné nariadenie  Prešovského  samosprávneho  kraja č. 89/2021 bolo v súlade 
s § 8,  § 11 ods. (2) písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov schválené Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho 
kraja dňa 30. augusta 2021 uznesením č. 774/2021. 
 
(2) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom vyhlásenia, a to jeho vyvesením na úradnej tabuli 
samosprávneho kraja. 
 
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli samosprávneho    
kraja z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je zabezpečenie prechodu práv 
a povinností na právneho nástupcu v dostatočnom časovom predstihu.  
  
V Prešove 30. augusta 2021 

 

 

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



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 775 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k schváleniu predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientovaný 
projekt „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, 
Poprad – Matejovce – II. etapa“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o 
samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov 

 
A. s c h v a ľ u j e  
 
A.1. predloženie žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad -
Matejovce – II. etapa“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15. 
04. 2020. 
  
A.2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.1. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 11 300,00 eur (typ výdavkov: kapitálové 
výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel 
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
 
A.3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projekte uvedenom v 
bode A.1., ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu, resp. sú na jeho realizáciu potrebné. 

 

V Prešove dňa 3. septembra 2021 
  
 

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

 



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 776 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k schváleniu predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientovaný 
projekt „Rekonštrukcia telocvične Gymnázia J. Francisciho-Rimavského v Levoči“ 
v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o 
samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov 

 
A. s c h v a ľ u j e  
 
A.1. predloženie žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Rekonštrukcia telocvične Gymnázia J. Francisciho-Rimavského v Levoči“ na základe 
zverejnenej výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68 zo dňa 13. 7. 2021. 
  
A.2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.1. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 43 000,00 eur (typ výdavkov: kapitálové) 
ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci. 
 
A.3. zabezpečenie financovania vecne neoprávnených výdavkov v rámci výzvy 
identifikovaných na základe rozpočtu stavby (nesúvisiacich so znížením energetickej 
náročnosti budov) v maximálnej výške 118 000,00 eur v rámci projektu uvedeného v bode A.1. 

 
A.4. zabezpečenie financovania akýchkoľvek prípadných neoprávnených výdavkov v projekte 
uvedenom v bode A.1, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu, resp. sú na jeho realizáciu 
potrebné. 
 
V Prešove dňa 3. septembra 2021 
  
 

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



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 777 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k rozdeleniu dotácií pre obce a mestá podľa § 8 ods. 4 zákona NR SR č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade so zákonom NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) a § 8 ods. 4 zákona 
NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
 
s c h v a ľ u j e 
 
rozdelenie účelových dotácií pre obce a mestá v zmysle § 8 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v objeme 700 000 eur nasledovne: 
 
 

P. 
č. 

Žiadateľ 
Územie 

finančnej 
alokácie 

Územie 
finančnej 

alokácie - okres 
Názov projektu 

Pridelená 
dotácia (eur) 

1 Mesto Bardejov Bardejov Bardejov 
Rekonštrukcia Mestskej 
športovej haly v Bardejove 

150 000,00 

2 Obec Raslavice Raslavice Bardejov 
Rozvoj a podpora športu  
v obci Raslavice 

50 000,00 

3 Mesto Humenné Humenné Humenné 
Výstavba mestského atletického 
areálu na ul. Hrnčiarskej 

115 000,00 

4 
Mesto  
Spišská Belá 

Spišská Belá Kežmarok 
Prestrešenie hokejovo- 
hokejbalovej haly v Spišskej 
Belej - 2.etapa 

45 000,00 

5 Mesto Kežmarok Kežmarok Kežmarok 
Rekonštrukcia NKP objektu  
na ul. Hlavné námestie č. 25 
v Kežmarku 

70 000,00 

6 
Mesto 
Medzilaborce 

Medzilaborce Medzilaborce 
Prestrešenie ľadovej plochy  
v meste Medzilaborce 

60 000,00 

7 
Obec  
Uzovský Šalgov 

Uzovský 
Šalgov 

Sabinov 
Kúria Uzovský Šalgov NKP  
č. UZPF 11721/1 

22 000,00 

8 Mesto Sabinov Sabinov Sabinov 
Rekonštrukcia mestskej športovej 
haly v Sabinove 

8 448,80 

9 Obec  Dubovica Dubovica Sabinov 
Dubovica sklad športového 
náradia a tribúna 

5 658,00 

10 Obec Krivany Krivany Sabinov 
Multifunkčné ihrisko - obnova 
stavby 

6 234,78 



  

11 Obec Ľubotín Ľubotín Stará Ľubovňa 
Turistický chodník, Ľubotín –  
- I. etapa 

50 000,00 

12 
Obec  
Krajná Poľana 

Krajná 
Poľana 

Svidník 
Multifunkčné ihrisko  
Krajná Poľana 

15 000,00 

13 Obec Kružlová Kružlová Svidník 
Výstavba športovísk a oplotenie 
viacúčelového ihriska 

20 000,00 

14  Obec Okrúhle 
Okrúhle a 
Radoma 

Svidník 
POHYBOM K ZDRAVIU 
A POZNANIU 

15 000,00 

15 Obec Bystré Bystré 
Vranov  
nad Topľou 

Cyklochodník v obci Bystré –  
-    III. etapa 

11 270,24 

16 
Mesto Vranov  
nad Topľou 

Vranov  
nad Topľou 

Vranov  
nad Topľou 

Prekrytie existujúceho 
futbalového ihriska s umelou 
trávou na ZŠ Lúčna vo Vranove 
nad Topľou 

36 388,18 

17 
Obec  
Nižný Hrušov 

Nižný 
Hrušov 

Vranov  
nad Topľou 

Výstavba multifunkčného ihriska 
v obci Nižný Hrušov 

20 000,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 V Prešove dňa 3. septembra 2021 
 
  
 

       PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
 
Zapisovateľka:                   Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová v. r.                            PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                              Jozef Kanuščák v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 778 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k zmene Výzvy pre región 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IX. VZN PSK č. 78/2019 o 
poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK a zverejnenou Výzvou pre región PSK na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 
 
A. s c h v a ľ u j e 
 
zmenu Výzvy pre región pre rok 2021 schválenú uznesením Zastupiteľstva PSK č. 592/2020 
dňa 14. decembra 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných 
príjmov PSK. 
 
Vo Výzve pre región pre rok 2021 sa mení termín realizácie podporenej činnosti v článku I. 
nasledovne: 
 
Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu 
Termín realizácie podporenej činnosti: 01. 01. 2021 – 31. 10. 2024 
 
Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok 
Termín realizácie podporenej činnosti: 

- pre podprogram 2.1:   01. 01. 2021 – 31. 10. 2024 
 
Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK 
Termín realizácie podporenej činnosti: 01. 01. 2021 – 31. 10. 2024 
 
Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej 
starostlivosti 
Termín realizácie podporenej činnosti: 

- pre podprogram 2.1:   01. 01. 2021 – 31. 10. 2024 
 

 
B. s c h v a ľ u j e 
 
zmenu Výzvy pre región pre rok 2020 schválenú uznesením Zastupiteľstva PSK č. 392/2020 
dňa 10. februára 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 
Prešovského samosprávneho kraja. 
 
 



  

Vo Výzve pre región pre rok 2020 sa mení termín realizácie podporenej činnosti v článku I. 
nasledovne: 
 
Program 1: Podpora cyklodopravy a cykloturizmu 
Termín realizácie podporenej činnosti: 01. 01. 2020 – 31. 10. 2023 
 
Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok 
Termín realizácie podporenej činnosti: 

- pre podprogram 2.1:   01. 01. 2020 – 31. 10. 2023 
 
Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK 
Termín realizácie podporenej činnosti: 01. 01. 2020 – 31. 10. 2023 
 
Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej 
starostlivosti 
Termín realizácie podporenej činnosti: 

- pre podprogram 2.1:   01. 01. 2020 – 31. 10. 2023 
 

 
C. s c h v a ľ u j e 
 
zmenu Výzvy pre región pre rok 2019 schválenú uznesením Zastupiteľstva PSK č. 162/2019 
dňa 4. februára 2019 v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 
PSK. 
 
Vo Výzve pre región pre rok 2019 sa mení termín realizácie podporenej činnosti v článku III. 
nasledovne: 
 
Termín realizácie podporenej činnosti: 01. 01. 2019 – 31. 10. 2022 
 
 
 
V Prešove dňa 3. septembra 2021 
 
 
                                                              PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                                                     predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:                                    Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová v. r.                                PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                         Jozef Kanuščák v. r.  
   
 
 

 
 

- 2 - 



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 779 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k informatívnej správe o príprave projektov pre 10 vybraných SOŠ v rámci 3. etapy 
Iniciatívy Catching-up Regions 
___________________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o 
samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov 

 
A.      b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
A. 1. informatívnu správu o príprave dopytovo-orientovaných projektov v rámci 3. etapy 

   Iniciatívy Catching-up Regions (CuRI III) pre: 
 

a)   príspevkové organizácie: 
1. Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka, Pod 

Vinbargom 3, Bardejov 
2. Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 

715/18, Svidník   
3. Stredná odborná škola gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov 
4. Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou 
5. Stredná odborná škola technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa 
6. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad 
7. Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 

 
b)   rozpočtové organizácie: 
1. Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit 
2. Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, Humenné 
3. Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 

 
A. 2. že pred podaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok dopytovo-orientovaných 
projektov uvedených v bode B.1. budú predložené na schválenie presné výšky 
spolufinancovania projektov vrátane záväzku na úhradu prípadných neoprávnených výdavkov 
spojených s ich realizáciou aj s presne definovaným zdrojom finančného krytia.  

B.      s c h v a ľ u j e 

B. 1.  prípravu dopytovo-orientovaných projektov:  
1. Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka, 

Pod Vinbargom 3, Bardejov 
2. Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, 

Bardejovská 715/18, Svidník   
3. Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov 
4. Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit 



  

5. Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov n. Topľou 
6. Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Levočská 40, Stará Ľubovňa 
7. Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technická, Kukučínova 483/12, Poprad 
8. Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, Humenné 
9. Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov 
10. Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov 

 

B. 2. financovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a súvisiacej 
inžinierskej činnosti k projektom vyplývajúcim z 3. etapy Iniciatívy Catching-up Regions za 
každú vybranú strednú školu uvedenú v tabuľke:  

 
Rozpis financovania projektovej dokumentácie pre 10 vybraných stredných škôl 

Názov školy 
Odhadované rozpočtové náklady na 

projektovú dokumentáciu (eur s DPH) 

Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb  

J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 
72 462,00 eur 

Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen.  

L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník 
9 660,00 eur 

Stredná odborná škola gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov 85 640,00 eur 

Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu,  

Štefánikova 39, Svit 
42 461,00 eur 

Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055,  

Vranov nad Topľou 
32 768,00 eur 

Stredná odborná škola technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa 29 120,00 eur 

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad 27 930,00 eur 

Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, 
Humenné 

9 450,00 eur 

Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 62 160,00 eur 

Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 0,00 eur 

 

 
V Prešove dňa 3. septembra 2021 
 
 
 
 
                                                                              PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                                                                     predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:                                                      Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová v. r.                                        PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                                Jozef Kanuščák v. r.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 780 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k predfinancovaniu pre projekt Multifunkčné centrum 4.0 v rámci 
„Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt Miestny rozvoj, 
znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (SK – Miestny rozvoj) Nórske granty“ 
vyhlásenej Úradom vlády SR v roku 2020 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   

s c h v a ľ u j e  
 
A.1 realizáciu projektu pre Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou s názvom  
„Multifunkčné centrum 4.0“ s predpokladanými celkovými oprávnenými výdavkami projektu 
max. 594 519 eur, v tom bežné výdavky 188 489 eur, kapitálové výdavky 406 030 eur. 
Poskytnuté nenávratné zdroje sú schválené vo výške 594 519 eur.  
 
A.2 zabezpečenie finančných prostriedkov na predfinancovanie zo zdrojov PSK po poskytnutí 
prvej zálohovej platby v súlade s podmienkami poskytnutia grantu.     
 
A.3 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia grantu. 
 
A.4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov zo zdrojov PSK. 
 
 
V Prešove dňa 3. septembra 2021 
 
  
 

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



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 781 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k menovaniu riaditeľa Energetickej Agentúry Smart regiónu PSK 
________________________________________________________________ 
 

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 
 
v y m e n ú v a 
 
do funkcie riaditeľa Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK 
  
Ing. Martina Štefanca, PhD., EUR ING, dňom 1. septembra 2021 
na funkčné obdobie 5 rokov. 
 
 
 
 

V Prešove dňa 30. augusta 2021  
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 782 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 5/2018  
zo dňa 29. 1. 2018 
________________________________________________________________ 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 20 ods. 2 zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov 
 
A/ b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
zánik funkcie člena – neposlanca komisie zdravotníctva MUDr. Andreja Havrillu 
 
B/ v o l í 
 
do funkcie člena – neposlanca komisie zdravotníctva 
 
Mgr. Jozefa Guligu dňom 1. septembra 2021. 
 
 
 
V Prešove dňa 30. augusta 2021  
 
 

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

 
 

 
 



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 783 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Rozvoj 
governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore 
VS“ na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2021/7/16-DOP 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   

s c h v a ľ u j e  
 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Rozvoj governance 
a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“ 
na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu  Integrovaná infraštruktúra v rámci 
výzvy č. OPII-2021/7/16-DOP v maximálnej výške oprávnených výdavkov v sume 
150000,- eur. 

b) realizáciu projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade 
s podmienkami poskytnutia finančnej pomoci. 

c) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany Prešovského 
samosprávneho kraja z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok v sume 7500,- eur.   

d) predfinancovanie projektu maximálne vo výške 150000,-eur z rozpočtu Prešovského 
samosprávneho kraja po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre roky 
2021 - 2023.   

 
 
V Prešove dňa 30. augusta 2021  
 

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

 
 



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 784 / 2021             
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021  

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

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva majetku - prevod podielu majetku 
vyššieho územného celku, ktorým je prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, prevod 2/3 podielu na združenej investícií – "Vybudovanie tréningovej 
futbalovej plochy s umelým povrchom ako súčasti dobudovania Tréningového centra mládeže 
a športu v k. ú. Tatranská Lomnica“ na pozemku vo vlastníctve mesta Vysoké Tatry v zmysle 
Zmluvy o združení právnických osôb č. 334/2015/ODDRC a Dodatku č.1 k Zmluve o združení 
právnických osôb č. 334/2015/ODDRC, 
 
do vlastníctva – Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 00 326 
585, za kúpnu cenu 1,00 €. 

   
  Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Zhodnotenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Vysoké Tatry stavebnými a 
rekonštrukčnými prácami prinieslo jeho zveľadenie a slúži len na plnenie úloh mesta. Mesto 
futbalové ihrisko spravuje a ako samospráva vykonáva verejnoprospešnú činnosť. 

 
V Prešove dňa 3. septembra 2021  
 

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



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 785 / 2021             
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021  

 
k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK 
- prípad hodný osobitného zreteľa  
________________________________________________________________ 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 písm. 
e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 
A. k o n š t a t u j e ,    
 
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  B.1 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B.         s c h v a ľ u j e   
 
      v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 
majetku, ktorým je prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v súlade s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským 
samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a mestom 
Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 54 Levoča, IČO: 00329321, bez finančného 
vyrovnania rozdielu výmery pozemkov nasledovne: 
 

1) Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a mesto Levoča nadobúda do vlastníctva 
nehnuteľný majetok (pod telesami chodníkov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Levoča na 
Novoveskej ceste, Kežmarskej ceste a verejnou zeleňou) zapísaný na:  

 
a) LV č. 6727 v k. ú. Levoča, a to: 

- parcelu registra C KN 2281/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1114 m2, 
- parcelu registra C KN 2281/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 841 m2, 
- parcelu registra C KN 2281/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 85 m2, 
- parcelu registra C KN 2281/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 122 m2, 
- parcelu registra C KN 2990/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 719 m2, 
- parcelu registra C KN 2990/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2, 
- parcelu registra C KN 2990/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 102 m2, 
- parcelu registra C KN 2990/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, 
- parcelu registra C KN 2990/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 59 m2, 
- parcelu registra C KN 2990/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 290 m2, 



  

- parcelu registra C KN 2990/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 160 m2, 
- parcelu registra C KN 2990/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 35 m2, 
- parcelu registra C KN 2990/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 83 m2, 
- parcelu registra C KN 2990/16, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 279 m2, 

 
-   novovytvorené parcely: 
- registra C KN 2281/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2, 
- registra C KN 2281/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2, 

 
- odčlenené od parcely registra C KN 2281/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5097 

m2, zapísanej na LV č. 6727, k. ú. Levoča, geometrickým plánom č. 37/2021 
vyhotoveným dňa 13. 5. 2021 geodetom Ing. Petrom Garnekom,  
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
ťarchy:  
Na KN 2281/1 : Vecné bremeno spočívajúce v práve vlast. strpieť a právo spoloč. Slovak Telecom, a. s., 

ako oprávneného z vec. bremena zriaďovať a prevádzkovať verej. siete a stavať ich vedenia na dotknutú 

nehnuteľnosť -Z 610/06-943/06, 466/07. 

Na KN 2281/1,7138/1: Vecné bremeno v zmysle § 151o Občianskeho zákonníka v prospech 

Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, spočívajúce v práve 

vstupu na pozemky za účelom umiestnenia, prevádzky, údržby a opráv energetických zariadení v rozsahu 

podľa GP č.125/2008 - Z 182/10 - 449/10. 

Na KN C 2281/1: Vecné bremeno, a to trasy NN elektrickej prípojky pre telekomunikačné zariadenie 

operátora v rozsahu vyznačenom v GP č.:31691501-44/2014 v zmysle zákona 610/2003 Z. z. v prospech 

Slovak Telekom, a. s., Bratislava - Z 552/14 - 668/14. 

 
b) LV č. 7439 v k. ú. Levoča, a to: 
- parcelu registra C KN 2992, záhrada o výmere 540 m2, 
- parcelu registra C KN 2997, záhrada o výmere 217 m2, 
- parcelu registra C KN 2998/1, záhrada o výmere 205 m2, 
- parcelu registra C KN 2998/3, záhrada o výmere 7 m2, 
- parcelu registra C KN 3031, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2, 
- parcelu registra C KN 3032/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 163 m2, 
- parcelu registra C KN 3032/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 84 m2, 
- parcelu registra C KN 3037/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 308 m2, 
- parcelu registra C KN 3037/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 35 m2, 
- parcelu registra C KN 3039/1, záhrada o výmere 1190 m2, 
- parcelu registra C KN 3039/3, záhrada o výmere 42 m2, 
- parcelu registra C KN 3040/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 251 m2, 
- parcelu registra C KN 3040/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2, 
- parcelu registra C KN 3163, orná pôda o výmere 812 m2, 
- parcelu registra C KN 3204, záhrada o výmere 133 m2, 
- parcelu registra C KN 3205, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 274 m2, 
 
spoluvlastnícky podiel 1/1 
ťarchy: bez zápisu 

 
         Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 8 583 m2. 

 
2) Mesto Levoča odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do vlastníctva 

nehnuteľný majetok a zveruje ho do správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 
05 Prešov, zapísaný na LV č. 1 (pod cestnými telesami III/3201 a III/3225) v k. ú. 
Levoča, a to:     



  

- parcelu registra C KN 2961/8, ostatná plocha o výmere 51 m2, 
- parcelu registra C KN 2989/2, ostatná plocha o výmere 428 m2, 
- parcelu registra C KN 2991/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2, 
- parcelu registra C KN 3142/18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1466 m2, 
- parcelu registra C KN 3183/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, 
- parcelu registra C KN 3214/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 163 m2, 
- parcelu registra C KN 4097/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2621 m2, 
- parcelu registra C KN 7158/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2895 m2, 
- parcelu registra C KN 7159, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4554 m2, 
- parcelu registra C KN 7160/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1375 m2, 
- parcelu registra C KN 7161/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 439 m2, 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 

 
 Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 14 045 m2. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Predmetom zámeny sú pozemky vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré 
sú zastavané stavbami chodníka vo vlastníctve mesta Levoča a pozemky zastavané 
cestnými telesami III/3201 a III/3225, ktoré spravuje Správa a údržba ciest PSK. 
Prešovský samosprávny kraj a mesto Levoča si zámenou vysporiadajú vlastnícke pomery 
k pozemkom pod komunikáciami, ktorých sú vlastníkmi, bez ďalšieho finančného 
vyrovnania rozdielu vo výmerách. Ich prevodom dôjde k zosúladeniu skutkového stavu 
so stavom právnym. 
 
 
 

 
V Prešove dňa 3. septembra 2021  
 

       PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
 
Zapisovateľka:                   Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová v. r.                            PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                              Jozef Kanuščák v. r.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 786 / 2021             
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021  

 
k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK 
- prípad hodný osobitného zreteľa  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 písm. 
e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
  
 
A. k o n š t a t u j e,    
 
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  B.1 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B.        s c h v a ľ u j e   
 
      v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 
majetku, ktorým je prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v súlade s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským 
samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 a obcou 
Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec 407, IČO: 00332593, bez finančného 
vyrovnania rozdielu výmery pozemkov nasledovne: 

 
1) Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a obec Nižný Hrabovec nadobúda do 

vlastníctva nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1744 v k .ú. Nižný Hrabovec, a to: 
 
- parcelu registra C KN 1151/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4449 m2, 
- parcelu registra C KN 1151/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 47 m2, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 

 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 4 496 m2. 
 



  

2) Obec Nižný Hrabovec odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do 
vlastníctva a zveruje do správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 810 v k. ú. Nižný Hrabovec, a to: 

 
- parcelu registra C KN 1168/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 356 m2, 
- parcelu registra C KN 257/11, ostatná plocha o výmere 188 m2, 
- parcelu registra C KN 258/5, záhrada o výmere 160 m2, 
- parcelu registra C KN 257/10, ostatná plocha o výmere 175 m2, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 

 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 879 m2. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Predmetom zámeny sú pozemky vo vlastníctve obce Nižný Hrabovec, ktoré sa nachádzajú pod 
cestou II/554 a ktoré sa zamenia za pozemky vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja 
nachádzajúce sa mimo cestné teleso cesty II. triedy a pod miestnymi komunikáciami. Časť 
týchto pozemkov sa nachádza pod chodníkmi a časť pod obecnou cestou. Obec Nižný Hrabovec 
a Prešovský samosprávny kraj si zámenou pozemkov vysporiadajú vlastnícke pomery pod 
komunikáciami, ktorých sú vlastníkmi, bez ďalšieho finančného vyrovnania rozdielu vo 
výmerách. Ich prevodom dôjde k zosúladeniu skutkového stavu so stavom právnym. 
 

 
 
 
 

V Prešove dňa 3. septembra 2021 
  
 

        PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
 
Zapisovateľka:                   Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová v. r.                            PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                              Jozef Kanuščák v. r.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 787 / 2021             
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021  

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

že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný 
 
B.        s c h v a ľ u j e   

 
v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 
majetku, ktorým je prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v súlade s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Správy a údržby ciest PSK 
zapísaného na  LV č. 4111, k. ú. Lackovce, obec Lackovce, okres Humenné, a to: 

 
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 494/3, zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 197 m2,  
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 494/4, zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 260 m2,  
 

 odčlenené od pôvodnej parcely registra C KN, parcelné číslo 494/1, zastavaná plocha 
 a nádvorie o celkovej výmere 4616 m2. 

 
  Novovytvorené parcely boli oddelené geometrickým plánom č. 32389833-7/2021, 
  vyhotoveným   Ing.   Mihalík  Miroslav  –  GEOMM,  Humenné,  úradne  overeným  
  Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor,  dňa 09. 02. 2021  pod  číslom  G1- 
  39/2021. 
 

 spoluvlastnícky podiel: 1/1 



  

 ťarchy: 
 Pod  Z-623/2015  zriaďuje  sa  vecné  bremeno  podľa  zák.  č.  251/2012  Z. z.  o  energetike  v 

           prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a. s., 

 Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, s obsahom oprávnení na výkon povolenej 

 činnosti podľa zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 

 zákonov, najmä vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení a na 

 umiestnenie elektro-energetického zariadenia v rozsahu geometrického plánu č. 

 400168.0613/2014 na parc. C KN č. 494/1 - 97/15. 

  
do vlastníctva kupujúceho – Obec Lackovce, Lackovce 37, 066 01 Humenné, IČO: 

 37791699, za kúpnu cenu 1,00 €,  
 

 za splnenia podmienky naplnenia dôvodu hodného osobitného zreteľa výstavbou 
 verejnoprospešného chodníka pri ceste III/3838 do 5 rokov odo dňa nadobudnutia 
 právoplatnosti rozhodnutia príslušného úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva.  

 
 

  Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

 Pozemky, parcely registra C KN, parcelné číslo 494/3 a 494/4 budú plniť 
 verejnoprospešný účel. Na parcelách registra C KN 494/3 a 494/4 obec Lackovce 
 vybuduje chodník, ktorý bude slúžiť širokej verejnosti. Výstavbou chodníka sa výrazne 
 zlepší bezpečnosť chodcov a plynulosť cestnej premávky.  

 
 
 
 

V Prešove dňa 3. septembra  2021 
  
 

       PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
 
Zapisovateľka:                   Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová v. r.                           PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                              Jozef Kanuščák v. r.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 788 / 2021             
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021  

 
k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK 
- prípad hodný osobitného zreteľa  
________________________________________________________________ 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 písm. 
e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 
 
A. k o n š t a t u j e ,    
 
 že prevádzaný majetok uvedený v bode B.1 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B.        s c h v a ľ u j e   
 
      v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 
majetku, ktorým je prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v súlade s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským 
samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, v správe 
Šarišského múzea Bardejov, Radničné námestie 13, 085 01 Bardejov, IČO: 37 781 316 
a obchodnou spoločnosťou Bardejovské kúpele, a. s., 086 31 Bardejovské Kúpele, IČO: 
36 168 301, s povinnosťou finančného vyrovnania rozdielu ceny pozemkov nasledovne: 
 

1) Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Bardejovské kúpele, a. s., nadobúdajú do 
vlastníctva nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 382, k. ú. Bardejov, a to pozemok: 

 
- parcelné číslo registra C KN 3997/1- lesný pozemok o výmere 20588 m2, 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 
 

 



  

2) Bardejovské kúpele, a. s., odovzdávajú a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do 
vlastníctva a zveruje do správy Šarišského múzea Bardejov, Radničné námestie 13, 085 
01 Bardejov, IČO: 37 781 316, nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 9, k. ú. Bardejov, 
a to pozemok: 

 
- parcelné číslo registra C KN 4005/1- ostatná plocha o výmere 436 m2, 
- parcelné číslo registra C KN 4005/4- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2, 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 

 
            Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 546 m2. 
 

3) Bardejovské kúpele, a. s., titulom vyrovnania rozdielu ceny zamieňaných pozemkov 
uhradia Prešovskému samosprávnemu kraju sumu vo výške 405.159,10 €. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Predmetom zámeny sú pozemky nachádzajúce sa v k. ú. Bardejov v časti Bardejovské 
Kúpele. Na pozemkoch vo vlastníctve obchodnej spoločnosti Bardejovské kúpele, a. s., 
je umiestnená stavba gréckokatolíckeho kostola v skanzene v Bardejovských Kúpeľoch 
vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja. Pozemok vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja sa nachádza v ochrannom pásme kúpeľného územia a bude 
využívaný ako rekreačná a oddychová zóna pre návštevníkov Bardejovských Kúpeľov. 
Bardejovské kúpele, a. s. a Prešovský samosprávny kraj si zámenou vysporiadajú 
vlastnícke pomery k pozemkom s povinnosťou finančného vyrovnania rozdielu ceny 
pozemkov vo výške 405.159,10 €. 

 
 
 
 
 
 

V Prešove dňa 3. septembra 2021 
  
 

      PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:                   Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová v. r.                           PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                              Jozef Kanuščák v. r.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 789 / 2021             
 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021  

 
k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 písm. 
e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 
 
 s c h v a ľ u j e   
 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov prenájom dočasne prebytočného majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja v správe správcu Gymnázium, Komenského 13, 082 71 Lipany, IČO: 
00161047, a to: 
 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 963, k. ú. Lipany, obec Lipany, okres Sabinov: 
 
- časť nebytových priestorov o výmere 350 m2 nachádzajúcich sa na 2. poschodí budovy 

gymnázia so súpisným číslom 969 na pozemku registra C KN  č. 1240/24 (3 väčšie triedy 
V5, V6, V7, jedna menšia trieda Vd2, 1 menšia miestnosť, chodba na 2. poschodí, 2 WC 
na 2. poschodí, schodisko) 

 
pre nájomcu – Základná umelecká škola, Štúrova 29, 082 71 Lipany, IČO: 36158135, 
rozpočtová organizácia zriadená mestom Lipany, za nižšie uvedených podmienok:  
 
Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom: 1,- €/rok (aj za začatý rok) 
 
Účel nájmu: výchovno-vzdelávacie účely  
 
Doba nájmu: doba neurčitá  odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 

 
 
 
 
 



  

Ďalšie podmienky, ktoré musia byť zo strany nájomcu dodržané: 
Nájomca zabezpečí počas celej doby nájmu plnú prevádzkyschopnosť prenajatého majetku na 
svoje náklady, bude znášať všetky náklady v súvislosti s užívaním prenajatého majetku a 
podieľať sa pomernou časťou na zabezpečení prevádzkyschopnosti spoločných priestorov. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Z dôvodu poklesu počtu žiakov ide pre potreby regionálneho školstva o dočasne nevyužívané 
priestory. Budú využité vo verejnom záujme na výchovno-vzdelávacie účely žiakov, ktorí sú 
vo vysokom percente aj žiakmi Gymnázia v Lipanoch, čím sa zlepšia podmienky pre všestranný 
rozvoj osobnosti žiakov a možnosť trávenia voľnočasových aktivít mládeže regiónu. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 3. septembra 2021  
 
 

       PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
 
Zapisovateľka:                   Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová                                     PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                              Jozef Kanuščák v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 790 / 2021             
 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021  

 
k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa  
________________________________________________________________ 

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

  s c h v a ľ u j e   
 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení  
neskorších predpisov prenájom dočasne prebytočného majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja v správe správcu Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, 
IČO: 37936859, a to: 
 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 3882, k. ú. Štrba, obec Štrba, okres Poprad: 
 
- pozemok registra C KN  parcelné číslo 3742/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 982 

m2  
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 
 

- odstavná asfaltová plocha na parcele registra C KN, parcelné číslo 3742/2 o výmere 982 m2 
 
pre nájomcu – obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba, IČO: 00326615, za nižšie uvedených 
podmienok:  
 
Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom: 1,- €/rok (aj za začatý rok) 

 
Účel nájmu: občasné parkovanie autobusov neverejnej dopravy 
  
Doba nájmu:  doba určitá 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 

 
 



  

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Obec Štrba na prenajatom pozemku zabezpečí občasné parkovanie autobusov neverejnej 
dopravy, ktoré privážajú turistov na Štrbské Pleso, čím sa odľahčia parkovacie kapacity v 
turistickej oblasti Štrbské Pleso. Obec sa snaží o minimalizovanie individuálnej osobnej 
dopravy na Štrbskom Plese a presúva tieto kapacity na iné vhodné odstavné plochy. Prenájom 
pozemku je vo verejnom záujme, podporuje turistickú atraktívnu oblasť Štrbské Pleso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Prešove dňa 3. septembra 2021 
  
 
 

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

 

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

- 2 - 



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 791 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021  

 
k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa  
________________________________________________________________ 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 písm. 
e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 
s c h v a ľ u j e   
 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení  
neskorších predpisov uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľného majetku zo dňa 
31. 8. 2005 uzavretej medzi Prešovským samosprávnym krajom a Ľubovnianskou 
nemocnicou, n. o., vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 
01 Prešov, IČO: 37 870 475, predmetom ktorého bude definovanie predmetu nájmu takto: 
 
1. nehnuteľný majetok zapísaný na LV 1190, k. ú. Stará Ľubovňa, obec Stará Ľubovňa, 

okres Stará Ľubovňa, ako: 
 

- Pozemok parcela C KN č. 829/2- trvalý trávnatý porast o výmere 27 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 831/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18012 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 831/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2480 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 831/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 399 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 831/6  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 475 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 831/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 139 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 831/17 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1034 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 831/18  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2937 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 831/22 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 591 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 831/23  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1240 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 831/26 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 831/27 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 831/33- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5469 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 2601/4  – ostatná plocha o výmere 343 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 2617/77- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 2617/78- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 2617/79- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 163 m2 
- Stavba so súpisným číslom 510 na parcele C KN č. 831/5- administratívna budova, 
- Stavba so súpisným číslom 1500 na parcele C KN č. 831/17- poliklinika, 
- Stavba so súpisným číslom 1501 na parcele C KN č. 831/18- pavilón „A“ NsP 
- Stavba so súpisným číslom 1503 na parcele C KN č. 831/6- pavilón „C“ Oddelenie dlhodobo 

chorých 
- Stavba so súpisným číslom 1504 na parcele C KN č. 831/22- hem.- transfúzna stanica 
- Stavba so súpisným číslom 1505 na parcele C KN č. 831/23- CO sklady, 



  

 
ku ktorému je v katastri nehnuteľností Prešovský samosprávny kraj zapísaný ako výlučný 
vlastník v celosti. 

 
2. nehnuteľný majetok zapísaný na LV 6712, k. ú. Stará Ľubovňa, obec Stará Ľubovňa, 

okres Stará Ľubovňa ako: 
 

- Pozemok parcela C KN č. 831/21- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1106 m2 
- Stavba so súpisným číslom 1502 na parcele C KN č. 831/21- poliklinika pavilón „B“ 

 
ku ktorému je v katastri nehnuteľností Prešovský samosprávny kraj zapísaný ako podielový 
spoluvlastník vo výške spoluvlastníckeho podielu 442969/484510. 

 
3.  Stavby - Fontána vo dvore, Energoblok, Centrálny rozvod O2 N2O, Prístrešok na uhlie,  
     Garáž pre sanitné vozidlá, Budova pre dieselagregát, Sklad horľavín v NsP, neevidované  
     v katastri nehnuteľností, ale vedené v evidencii majetku Prenajímateľa v celosti. 
 
4. Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:  1,- €/rok 

 
 5.   Účel nájmu: poskytovanie zdravotnej starostlivosti  

 
 6.   Doba nájmu:  doba určitá do dňa 31. 8. 2045. 
 
7.   Ďalšie podmienky, ktoré musia byť zo strany nájomcu dodržané: 
Nájomca zabezpečí počas celej doby nájmu plánovanú a operatívnu údržbu prenajatého 
majetku, bude znášať všetky náklady v súvislosti s užívaním a údržbou prenajatého majetku, 
dojedná a na vlastné náklady poistí prenajatý majetok, získa a bude udržiavať v platnosti všetky 
povolenia, ktoré môžu byť vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy pre prevádzkovanie 
činnosti nájomcu na prenajatom majetku. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Nájomca je neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby a prenajaté 
nehnuteľnosti využíva na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, bude sa spolupodieľať na 
prevádzke a údržbe prenajatého majetku, ktorý je dočasne prebytočný. Prešovský samosprávny 
kraj je spoluzakladateľom nájomcu a má zastúpenie v správnej rade. 
 
 
V Prešove dňa 3. septembra 2021 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                            PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                          Jozef Kanuščák v. r.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 792 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 718/2021  
zo dňa 3. 5. 2021                      
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, 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 čl. VII. Rokovacieho 
poriadku Zastupiteľstva PSK 
 
 
m e n í    a   d o p ĺ ň a   
 
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 718/2021 zo dňa 3. 5. 2021 k schváleniu prevodu majetku 
obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže v časti B. 
schvaľuje nasledovne: 
 
v bode B.1 sa vypúšťa text posledného odseku:  
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.  
 
a nahrádza sa textom:  
spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého 
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy  a zmluvy o zriadení vecného bremena (ďalej len „kúpnej 
zmluvy“) doručený v obchodnej verejnej súťaži, bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.  
 
v bode B.2 v ods. 5 písm. g) sa vypúšťa text:  
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.1782-
budova 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 

 
 
 
 



  

a nahrádza sa textom:  
g) akceptácia zriadenia bezodplatného vecného bremena práva vstupu, prechodu a prejazdu 

in rem na pozemku kupujúceho C KN parc. č. 5393/2, v prospech vlastníka pozemkov C 
KN 5391, C KN 5390, 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.1782-budova 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.  

 
 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 3. septembra 2021 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                            PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                          Jozef Kanuščák v. r.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 793 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

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

 

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

Bijacovce, IČO: 50 481 495  
 

byt č. 6, vchod 1, druhé poschodie: 
k. ú. Bijacovce, zapísaný na LV č. 409, súpisné číslo 193, druh stavby – bytový dom na 
pozemku registra CKN, parcelné číslo 277, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1199 
m2  

 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 495/4558 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
ťarchy: bez zápisu 
 

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

   B.2   Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. Obchodného 
zákonníka, v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 



  

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

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

 2.  Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č.  
                 82/2017 zo dňa 25. 03. 2017 vyhotoveným znalcom Ing. Petrom Turekom, v zmysle  
                 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení  
                 neskorších   predpisov, predstavuje 14.300,00 €. 

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

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

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

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

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

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

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

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

  
  „Obchodná verejná súťaž – Byt č. 6, k. ú. Bijacovce – neotvárať!“  
 
    „identifikácia navrhovateľa, obchodné meno, sídlo, IČO,  pri fyzickej osobe 

– meno, priezvisko, adresa“  
 
na adresu: Prešovský samosprávny kraj 

  Odbor majetku a investícií  
   Námestie mieru 2 
   080 01 Prešov 
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Rozhodujúci je dátum a čas vyznačený na prezentačnej pečiatke podateľne 
Úradu Prešovského samosprávneho kraja.  

 
b)   Návrh musí obsahovať: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

        zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny 
        alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli  
        vyhlásené podmienky súťaže. 
 
e)     V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh,  
        ktorého  obsah  zodpovedá  uverejneným  podmienkam  súťaže. Navrhovatelia 
        nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.  
 
f)    Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje  
       právo odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 
 
g)    Navrhovateľ   predložením   návrhu   v obchodnej  verejnej  súťaži  súhlasí  so  
       zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel prevodu vlastníctva. 

 
 

- 3 - 



  

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

podaním návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Pavlom Sedlákom, riaditeľom 
Spojenej školy, Bijacovce 1 (tel.:  053/4182041 kl. 27, 0915776611). 
        

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Prešove dňa 3. septembra 2021 
  
 
 

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

 

Katarína Očkaiová v. r.                            PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                          Jozef Kanuščák v. r.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 794 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k návrhu na uzavretie Dohody o urovnaní s Pasienkovou spoločnosťou 
Borov, s. r. o. 
________________________________________________________________ 
 
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 v súlade s 16 ods. 1 písm. l) Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Prešovského samosprávneho kraja  
                                                                 
s c h v a ľ u j e  
 
uzavretie Dohody o urovnaní medzi  
 
Prešovským samosprávnym krajom a Pasienkovou spoločnosťou Borov, s. r. o., so sídlom: 
Andyho Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce, IČO: 36 487 571,  
 
za podmienky, že Pasienková spoločnosť Borov, s. r. o., uhradí Prešovskému samosprávnemu 
kraju z titulu urovnania sumu 50 000,- eur (slovom päťdesiattisíc eur). 
 
 
 
 
V Prešove dňa 3. septembra 2021 
  
 

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

 

 



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 795 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa                
________________________________________________________________ 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 
s c h v a ľ u j e   
 
prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Mesto Vysoké Tatry, 
Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 00326585, DIČ: 2021212743, zapísaný v k. ú. 
Starý Smokovec, LV č. 1, a to: 

 
stavby: 
- budova, súpisné číslo 12, postavená na pozemku registra C KN parcelné číslo 129, zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 1349 m2  
 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 
 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, za celkovú kúpnu cenu 1,00 €, ktorý zveruje do správy Strednej 
odbornej školy hotelovej, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry, IČO: 00893552.  
 
 
 
V Prešove dňa 3. septembra 2021  
 
 

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

 



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 796 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa                
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 
 
s c h v a ľ u j e   
 
prevod nehnuteľného majetku z podielového vlastníctva predávajúcich:  
 
1. Želonka Vojtech a Alžbeta Želonková, 065 34 Haligovce, SR, v podiele 20/48 
2. Regešová Jarmila, 065 34 Haligovce, SR, v podiele 36/288 
4. Talár Ján (zomrel), v správe Slovenského pozemkového fondu,  Búdková 36,  

817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, v podiele 4/48 
12.  Habiňák Ján, v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 817 15 Bratislava,  
       IČO: 17 335 345, v podiele 12/96 
13.  Habiňák Andrej (6), v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 817 15 
       Bratislava, IČO: 17 335 345, v podiele 12/96 
20.  Habiňáková Mária, 065 34 Haligovce, SR, v podiele 1/48 
21.  Lipnická Anna, Ing., Stará Ľubovňa, 064 01, SR, v podiele 1/48 
22.  Jendrejčák Jozef, 065 34 Haligovce, SR, v podiele 1/48 
23.  Dzubriaková Alžbeta, Stará Ľubovňa, 064 01, SR, v podiele 1/48 
25.  Jendrejčák Ján, Bystré, 094 34, SR, v podiele 1/48 
26.  Jendrejčák Michal, Ing., 065 34 Haligovce, SR, v podiele 1/48 
14.  Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, Bratislava, IČO: 17335345, PSČ: 811 04,  
       SR, ktorý koná ako správca k vlastníkovi pod por. č. 4, 12, 13 
 
vedeného na LV 1641, k. ú. Haligovce, obec Haligovce, okres Stará Ľubovňa, a to: 
 
- parcela registra C KN parcelné číslo 1135, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 106 m2,  

 
ťarchy: bez zápisu 

 
 



  

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba 
ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu 
cenu 407,04 € (pri cene 3,84 €/m2). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 3. septembra 2021  
 
 

       PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
 
Zapisovateľka:                  Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová v. r.                                PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                              Jozef Kanuščák v. r .  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 797 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa                
________________________________________________________________ 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 
s c h v a ľ u j e   
 
prevod nehnuteľného majetku z podielového vlastníctva predávajúcich:  
 
1. Viera Čebrová, 094 31 Hanušovce nad Topľou, občan SR, v podiele 1/3 
2. Viera Babenská, 094 31 Hanušovce nad Topľou, občan SR, v podiele 2/3 
 
vedeného na LV č. 287, k. ú. Ďurďoš, obec Ďurďoš, okres Vranov nad Topľou, a to: 
 
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 181/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

2443 m2,  
vytvorená z pôvodnej parcely registra E KN, parcelné číslo 96/3, orná pôda o výmere 10512 m2, 
geometrickým plánom č. 46/2021 zo dňa 18.05.2021 vyhotoveným Ing. Marián Urban – GEODET, 
Hlavná 101/101, 094 14 Sečovská Polianka, IČO: 46932585, úradne overeným Okresným úradom 
Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 20.05.2021 pod číslom G1-303/2021, 

 
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 4.739,42 € (pri cene 
1,94 €/m2). 
 
V Prešove dňa 3. septembra 2021  
 

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



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 798 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa              
________________________________________________________________ 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 
s c h v a ľ u j e   
 
prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho: 
 
Bc. Daniela Vargová, 064 01 Stará Ľubovňa, občan SR, spoluvlastnícky podiel 1/1, 
 
vedeného na LV č. 8365,  k. ú. Stará Ľubovňa, obec Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, a to: 
 
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 7977/2, orná pôda o výmere 106 m2, 

 
odčlenená od parcely registra C KN, parcelné číslo 7977, orná pôda o výmere 930 m2, 
geometrickým plánom č. 92/2021 zo dňa 15.07.2021 vyhotoveným Geodat Real, s. r. o., 064 
01 Stará Ľubovňa, IČO: 46644563, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, 
katastrálnym odborom dňa 21.07.2021 pod číslom G1-480/2021, 
 
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 správcovi – Správa a údržba 
ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu 
cenu dohodou, čo predstavuje kúpnu cenu 3180,00 € (pri cene 30 €/m2). 
 
 
V Prešove dňa 3. septembra 2021  
 

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



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 799 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa                
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
  
 
s c h v a ľ u j e   
 
uzatvorenie kúpnej zmluvy 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). 

 
 

 
V Prešove dňa 3. septembra 2021  
 

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



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 800 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 719/2021  
zo dňa 3. 5. 2021  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, so 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 platnom znení  
 
 
d o p ĺ ň a   

uznesenie z 27. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 719/2021 zo dňa 3. 5. 2021 k majetkovému 
prevodu nehnuteľného majetku – kúpa nasledovne: 

Obsahom Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Keraming, a. s., ako Budúcim predávajúcim 
a Prešovským samosprávnym krajom bude zabezpečenie záväzku Prešovského 
samosprávneho kraja na uzavretie Kúpnej zmluvy zmluvnou pokutou vo výške skutočne 
preinvestovaných nákladov na predmet budúceho predaja po uzavretí tejto zmluvy.  
 

 
 
V Prešove dňa 3. septembra 2021  
 

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



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 801 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k návrhu na zmenu člena Správnej rady Nadácie PSK pre podporu rodiny 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade so zákonom NR SR č. 
34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov a Nadačnej listiny Nadácie PSK pre podporu rodiny 
  
A/ b e r i e   n a   v e d o m i e 
  
zánik členstva PhDr. Jozefa Kičuru v Správnej rade Nadácie PSK pre podporu 
rodiny na základe čl. VIII bod 1. a bod 7. písm. d. Nadačnej listiny Nadácie PSK 
pre podporu rodiny 

 
B/ n a v r h u j e 
  
na uvoľnené miesto člena Správnej rady Nadácie PSK pre podporu rodiny 
 
Ing. Adriána Kaliňáka. 
 
 
 
V Prešove dňa 30. augusta 2021  
 
 

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



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 802 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

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

 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR č. 302/2001 Z. z. o 
samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov 

 
s c h v a ľ u j e  
 
spolufinancovanie výdavkov 9 žiadostí o dotáciu na rok 2021 v pôsobnosti MPSVaR SR pre 
zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v celkovej výške 29 266,16 
eur: 
 

Kapitálové výdavky 

P. 
č. 

Názov zariadenia Účel Spolufinancovanie 

1 Domov pre seniorov 

Elektrická sprchovacia hygienická 
stolička - 1ks 
Vakový zdvihák - 2 ks 

2 074,80 eur 

2 CSS Dúhový sen Stoličkový výťah 2 ks 1 278,00 eur 

Spolu kapitálové výdavky  3 352,80 eur 

  
 
   

Bežné výdavky 

 

Názov zariadenia Účel Spolufinancovanie 

3 ZSS Jasoň 
Protišmyková PVC podlahová 
krytina na schodisko 4 200,00 eur 

4 ZSS AKTIG 

Polohovateľné kardiacke kreslo - 5 
ks 
Šatníková úložná skriňa - 6 ks 3 744,80 eur 

5 DSS sv. Jána z Boha 

Nábytok (skrine, stolíky, postele, 
matrace) 9 636,00 eur 



  

6 DSS v Stropkove 

Elektrické polohovateľné postele  
s antidekubitným matracom, hrazdou 
a hrazdičkou - 10 ks 2 000,00 eur 

7 Domov v Poloninách 

Šatníková skriňa - 23 ks 
Notebook - 2 ks 3 810,00 eur 

8 CSS "Slnečný dom" 

Polohovacie kreslo - 3 ks  
Relaxačné kreslo - 2 ks 457,00 eur 

9 
CSS Domov pod 
Tatrami 

Elektrická polohovateľná posteľ  
s príslušenstvom - 10 ks  
Toaletné kreslo - 10 ks 2 065,56 eur 

Spolu bežné výdavky  25 913,36 eur 

Výdavky celkom  29 266,16 eur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
V Prešove dňa 3. septembra 2021 
 
  
 
 

       PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.  
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
 
Zapisovateľka:                  Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová v. r.                                PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 
                                                                              Jozef Kanuščák v. r.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 803 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k informatívnej správe o stanoviskách nemocníc dotknutých pripravovanou 
optimalizáciou siete nemocníc v rámci PSK 
________________________________________________________________ 

 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 
v spojení s § 7 ods. 10 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
 
A.   b e r i e   n a   v e d o m i e  
 

   informatívnu správu o stanoviskách nemocníc dotknutých pripravovanou 
   optimalizáciou siete nemocníc v rámci PSK 

 
B.    ž i a d a 
 
Ministerstvo zdravotníctva SR posúdiť parameter geografickej dostupnosti na 
regionálnom princípe, aby v rámci optimalizácie siete nemocníc boli ústavné 
zdravotnícke zariadenia vo Svidníku, Snine, Levoči, Kežmarku a Vranove nad 
Topľou zaradené do siete ako regionálne nemocnice. 
 
 
V Prešove dňa 30. augusta 2021  
 
 

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



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 804 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 498/2020  
zo dňa 22. 6. 2020 
________________________________________________________________ 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade so zákonom NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov 
 
m e n í  

 
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 498/2020 zo dňa 22. 6. 2020 k pilotnej schéme Budovanie 
kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VÚC/regionálnej 
územnej samosprávy nasledovne: 
 
vypúšťa bod A.3. v znení:  
 
A.3. memorandum o spolupráci (v zmysle prílohy č. 2 k materiálu) 
 

Ostatné časti tohto uznesenia ostávajú nezmenené. 
 
 
 
V Prešove dňa 3. septembra 2021  
 
 

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

 

 



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 805 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia  Zastupiteľstva  PSK  č. 644/2021  
k predfinancovaniu a spolufinancovaniu projektu Carpathian Star Way - 
Karpatská hviezdna dráha pre prijímateľa Vihorlatská hvezdáreň 
v Humennom v rámci Programu ENI Cross - border Cooperation 
Programme 2014 – 2020, Hungary – Slovakia – Romania - Ukraine 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     

s c h v a ľ u j e   

zmenu a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 644/2021 zo dňa 25. 2. 2021nasledovne: 

dopĺňa sa pôvodný text: 

A.5 zabezpečenie financovania nadlimitných výdavkov vo výške 3 000 eur na činnosť 
stavebného dozoru zo zdrojov PSK. 

 
 
 
V Prešove dňa 3. septembra 2021  
 
 

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

 

 
 
 



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 806 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 711/2021 zo dňa 3. 5. 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  
 
m  e  n  í  
 
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 711/2021 zo dňa 3. 5. 2021 úpravou predpokladaného 
rozpočtového nákladu v bode 1. a výškou 5 %-ného spolufinancovania projektu v bode 3.  
nasledovne:  
 
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. 7 100 000,00 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. zabezpečenia finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške max. 355 000,00 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 3. septembra 2021  
 

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



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 807 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 712/2021 zo dňa 3. 5. 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  
 
m  e  n  í  
 
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 712/2021 zo dňa 3. 5. 2021 úpravou predpokladaného 
rozpočtového nákladu v bode 1. a výškou 5 %-ného spolufinancovania projektu v bode 3.  
nasledovne:  
 
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. 8 100 000,00 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. zabezpečenia finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške max. 405 000,00 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 3. septembra 2021  
 

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



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 808 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 713/2021 zo dňa 3. 5. 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  
 
m  e  n  í  
 
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 713/2021 zo dňa 3. 5. 2021 úpravou predpokladaného 
rozpočtového nákladu v bode 1. a výškou 5 %-ného spolufinancovania projektu v bode 3.  
nasledovne:  
 
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. 5 700 000,00 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. zabezpečenia finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške max. 285 000,00 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 3. septembra 2021  
 

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



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 809 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 714/2021 zo dňa 3. 5. 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  
 
m  e  n  í  
 
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 714/2021 zo dňa 3. 5. 2021 úpravou predpokladaného 
rozpočtového nákladu v bode 1. a výškou 5 %-ného spolufinancovania projektu v bode 3.  
nasledovne:  
 
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. 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. zabezpečenia 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 3. septembra 2021  
 

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



  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 810 / 2021 
 

z 29. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 30. augusta 2021 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 708/2021 
zo dňa 3. 5. 2021      
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IX. VZN PSK č. 78/2019 
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK a zverejnenou Výzvou Mikroprogram PSK na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 

m e n í    
 
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 708/2021 zo dňa 3. 5. 2021 nasledovne: 
 
vypúšťa sa pôvodný text: 

v prílohe č. 2 Program 2 „KULTÚRA“ okres Prešov, poradové číslo 29, v časti žiadateľ v znení 
„Gréckokatolícka teologická fakulta“ a názov projektu v znení „Sacrum a príroda. Integrálna 
ekológia/Medzinárodná vedecká konferencia“ 

 
a nahrádza sa novým textom: 
 
v prílohe č. 2 Program 2 „KULTÚRA“ okres Prešov, poradové číslo 29, v časti žiadateľ v znení 
„Prešovská univerzita v Prešove“ a názov projektu v znení „Sacrum a príroda. Integrálna 
ekológia“. 
 
 
V Prešove dňa 3. septembra 2021  
 

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

 


