Prešovský samosprávny kraj

ZÁPISNICA

č. 34 / 2022

z 35. zasadnutia
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 4. apríla 2022 v Prešove

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2022 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2022.
4. Návrh VZN PSK č. ../2022 o financovaní jazykových škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
5. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie.
6. Akčný plán na podporu hospodárskeho rastu v PSK iniciatívy Catching-up Regions IV (CuRI IV.).
7. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 710/2021 zo dňa 3. 5. 2021.
8. Návrh na financovanie Technického sekretariátu Rady partnerstva.
9. Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020.
10. Správa o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2021.
11. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 253/2019 zo dňa 17. 6. 2019 – projekt „Modernizácia cesty II/558
Hudcovce – Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Humenné“.
12. Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska ako súčasti Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov do siete škôl a školských
zariadení SR.
13. Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2SC223-2020-57.
14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
15. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
16. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
17. Informácia o zaslaní výzvy Slovenskému pozemkovému fondu.
18. Informácia o vízii novej nemocnice v Humennom.
19. Rôzne.
20. Interpelácie poslancov.
21. Záver.
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie:

Rokovanie 35.
zasadnutia Zastupiteľstva PSK v piatom volebnom období otvoril jeho predseda Milan
Majerský. Privítal 58 prítomných poslancov PSK. Písomne sa ospravedlnili podpredseda PSK
Jakubov, poslankyňa Heredošová a poslanci Orlovský, Pilip.
Spomenul ťažké chvíle súčasného života, minimálne pre PSK a KSK, ktoré sa snažia pomáhať
utečencom z Ukrajiny. Poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom angažujú,
menovite starostke obce Ubľa poslankyni N. Sirkovej a poslancovi S. Obickému, ktorý sa ako
honorárny konzul snaží dopraviť pomoc Ukrajincom priamo na Ukrajinu. Nechce vynechať ani
inštitúcie, školy, školské zariadenia, ktoré našli v sebe schopnosť pomáhať. Prvý týždeň bolo
nadšenie pomáhať veľké, dnes už prichádza „únava materiálu“ aj únava človeka z pocitov, že
vojna asi tak skoro neskončí a pomoci bude treba ešte veľa a v dlhšom čase. Poďakoval
riaditeľom 13 stredných škôl v pôsobnosti PSK vo Vranove nad Topľou, Svidníku, Poprade,
Sabinove, Prešove atď. V Prešove na ul. Konštantínovej bolo vybudované modulové centrum
pre utečencov. Momentálne je tam je 72 ľudí, ale to číslo sa stále mení. Poďakoval
dobrovoľným hasičom, rehoľným sestrám, skautom , neziskovej organizácii Človek v ohrození
a všetkým tým, ktorí naozaj pomáhajú. PSK našiel sponzorov, ktorí poskytli Nadácii pre
podporu rodiny konkrétnu pomoc ukrajinským ľuďom na úteku pred vojnou v sume 50 000 eur.
Poďakoval aj ďalším drobným sponzorom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom angažujú. PSK
odovzdal N. Sirkovej aj šek s dobročinnej akcie – bowlingového turnaja v sume 10 500 eur.
Poďakoval všetkým prítomným poslancom, ktorí na minulom zasadnutí schválili online pomoc
pre utečencov.
Predseda PSK Majerský navrhol za členov návrhovej komisie poslancov Bieľaka,
Bochňu, Hačka, Hagyariho, Sokola.
Hlasovanie:
za: 58
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení.
Za overovateľov zápisnice určil podpredsedu PSK J. Lukáča a poslanca Jánošíka.
Predseda PSK Majerský predstavil program 35. zasadnutia Zastupiteľstva PSK v zmysle
zaslanej pozvánky. Navrhol doplniť program rokovania o nový bod - Návrh na odvolanie
riaditeľa Krajskej galérie v Prešove a zaradiť ho ako bod č. 2 s následným prečíslovaním
ostatných bodov programu.
Nikto z prítomných poslancov nepredložil ďalší pozmeňovací alebo doplňovací návrh
k programu rokovania.
Doplňovací návrh predsedu PSK Majerského:
- doplniť program rokovania o bod Návrh na odvolanie riaditeľa Krajskej galérie v Prešove
a zaradiť ho ako bod č. 2 s následným prečíslovaním ostatných bodov programu.
Hlasovanie:
za: 36
proti: 6
zdržalo sa: 15
Doplňovací návrh bol schválený.
Program 35. zasadnutia Zastupiteľstva PSK:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Návrh na odvolanie riaditeľa Krajskej galérie v Prešove.
3. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.
4. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2022 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2022.
5. Návrh VZN PSK č. ../2022 o financovaní jazykových škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
6. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie.
7. Akčný plán na podporu hospodárskeho rastu v PSK iniciatívy Catching-up Regions IV (CuRI IV.).
8. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 710/2021 zo dňa 3. 5. 2021.
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9. Návrh na financovanie Technického sekretariátu Rady partnerstva.
10. Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020.
11. Správa o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok
2021.
12. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 253/2019 zo dňa 17. 6. 2019 – projekt „Modernizácia cesty II/558
Hudcovce – Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Humenné“.
13. Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska ako súčasti Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov do siete škôl
a školských zariadení SR.
14. Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROPPO2-SC223-2020-57.
15. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
16. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
17. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
18. Informácia o zaslaní výzvy Slovenskému pozemkovému fondu.
19. Informácia o vízii novej nemocnice v Humennom.
20. Rôzne.
21. Interpelácie poslancov.
22. Záver.

Hlasovanie:
za: 56
proti: 0
Program 35. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený.

zdržali sa: 2

K bodu 2 – Návrh na odvolanie riaditeľa Krajskej galérie
v Prešove:

Predseda PSK Majerský nebude nikoho tlačiť do žiadneho rozhodnutia.
V žiadnom prípade nechce, aby toto hlasovanie bolo nejakým spôsobom spájané
s prebiehajúcim súdnym sporom. Tu má na mysli prezumpciu neviny, s ktorou súhlasí. Ale
situácia je ťažko udržateľná, keďže musí odpovedať na otázky novinárov aj verejnosti, ale aj
kultúrnej verejnosti. Vie si predstaviť dôstojnejšie zastúpenie kultúrnej inštitúcie
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ako momentálne je. Je presvedčený o tom, že by malo dôjsť
k odvolaniu riaditeľa, ktorý je súčasne aj poslancom PSK. O to ťažšie rozhodovanie budú mať
ostatní poslanci. Je presvedčený o tom, že inštitúcia PSK si zaslúži dôstojnú reprezentáciu
vzhľadom na viaceré okolnosti, ktoré nechce konkrétne menovať. Tento návrh na odvolanie je
predložený bez udania dôvodu.
Diskusia:
Poslanec Dupkala poďakoval predsedovi PSK za rešpektovanie zákona, ústavy a prezumpcie
neviny. To mu slúži ku cti a je veľmi rád, že to tak je. Použije vetu predsedu PSK, že poslanci
to budú mať o to ťažšie, lebo ide o ich kolegu poslanca, možno priateľa, možno nepriateľa.
Chce to teda kolegom zjednodušiť, aby pri rozhodovaní vedeli všetko. Povie to aj za predsedu
PSK, lebo vidí, že sa mu ťažko rozpráva. Za necelých 12 rokov, odkedy je riaditeľom krajskej
galérie, v nej bolo dokázateľne vykonaných najviac podnetov na kontrolu a najviac kontrol
vykonaných ÚHK PSK v rámci všetkých kultúrnych inštitúcií v kraji. Ani jedna z kontrol
nenašla závažné porušenia. Nenašla nič vo vzťahu k financiám, k depozitáru, keď sa šírila aféra,
že Dupkala kradne obrazy z depozitu, dá si urobiť falzifikát, originál si nechá a falzifikát vráti.
To mu rozprával sám predseda PSK na osobnom stretnutí a takéto kladené otázky mu nie sú
príjemné. Prvý a poslednýkrát si nahral tento rozhovor, lebo mu neverí. Za posledných 5 rokov,
odkedy ho prenasledujú ľudia s vykonštruovanou tézou úplatku, NAKA, súdov, prežíva
obdobie, ktoré nepraje zažiť nikomu v tejto sále, ale asi tým musí jednoducho prejsť. Vzhľadom
na túto skutočnosť, predseda PSK to povedal veľmi slušne a decentne, povie, kam tým predseda
PSK mieri. Pred 1 – 2 týždňami sa konalo tradičné podujatie, ktorého hlavným motívom je
podpora PSK rodinám. Vie, že to, čo teraz povie, bude verejne odvysielané všade. Niekto
k tomu pridá svoj komentár, ako to už vie urobiť, či už to bude prešovský kritik a jeho
financmajster atď. Chce, aby tu odznela jedna vec. Je chlap, ktorý keď treba robiť robí a keď
sa má zabávať, tak sa zabáva. Na benefičnom bowlingovom turnaji zostal medzi poslednými,
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videozáznam ukázal, kto tam bol a kto nebol. Stala sa vec, ktorá sa stala každému chlapovi
v tejto sále minimálne raz v živote. R. Dupkala sa opil až tak, že spadol na bowlingovej dráhe.
Taká je pravda. R. Dupkala sa jednoducho opil, človek, ktorý je posledného 2,5 roka denne na
3 Xanaxoch, inak by asi nezvládol situáciu, ktorú prežíva. Obzvlášť keď vie, že je nevinný.
Predseda PSK nevie, aký je tlak médií. Keby zažil jeden deň v koži R. Dupkalu, pochopil by,
čo je tlak médií. Váži si všetkých v tejto miestnosti, vždy to hovorí pri každom vianočnom
vinši. Bez ohľadu na predložený návrh a rozhodnutie kolegov poslancov sa nestalo nič zlé, čo
by malo poškodiť chod galérie počas 12 rokov. Práve naopak, galéria za 12 rokov nikdy nebola
v takom rozkvete. Ale to môžu vedieť len tí, ktorí tam chodia. Tí, ktorí tam nechodia, uveria
planým rečiam a šíreniu poloprávd a polobludov. Nechce nikomu vstupovať do svedomia
a zopakuje to ešte raz. Urobil chybu v tom, že si neuvedomil, čo dokáže urobiť dlhodobo
užívaný Xanax s následným požitím alkoholu. Naozaj sa opil. Takto by nemala byť
reprezentovaná krajská galéria. Predseda PSK má pravdu, to nie je dôstojné, ale stalo sa. Naše
mesto, na rozdiel od neho, je plné príkladov, keď ľudia v najvyšších funkciách takto vyzerajú
každý druhý deň. Dupkala nie. Sú tu ľudia, ktorí dostávajú každý druhý deň nejaké trestné
oznámenie za niečo naozaj vážne voči zákonu, Dupkala nie. Takže akokoľvek sa dnes poslanci
rozhodnú, nech berú do úvahy slová predsedu PSK, ktorý navrhol toto odvolanie. Použije opäť
jeho slová z prvého roka, keď vybehol na poslanca za okres Bardejov a povedal, že napriek
tomu nebudem nosiť hnev vo svojom srdci, nebudem sa na teba hnevať a spomenul tri slová
cesta, práca, rodina. Má desaťmesačnú dcéru a šestnásťročnú dcéru reprezentačnú brankárku.
Nikoho nikdy neznásilnil, nikomu nikdy nespáchal žiadnu majetkovú a zdravotnú ujmu. Myslí
si, že tento návrh je iba návrhom, bohužiaľ, pre neho politickým. Nech sa predseda PSK
nehnevá, ale takto to vníma. Povedal mu, že ak má problém s novinármi, má ich poslať za ním,
veď vedia, kde býva, majú jeho telefónne číslo. Cesta, práca, rodina. Týmto dnešným
rozhodnutím môžete R. Dupkalovi, jeho snúbenici, dcéram, zobrať vlastne všetky tri atribúty,
ktorými predseda PSK vyhral voľby. Poďakoval za pozornosť a verí, že túto chybu mu na
základe tohto verejného ospravedlnenia prepáčia. Či mu prepáčia aj formou hlasovania, to už
nechá naozaj len na prítomných poslancov. Je presvedčený, že za 12 rokov vedome nijako
galérii neublížil, práve naopak. Kto ju vybavil 3-miliónovou rekonštrukciou? Stalo sa tak
vďaka poslancom PSK, bývalému aj súčasnému predsedovi PSK. Ktorá z galérií na Slovensku
má v súčasnosti najviac podujatí v rámci SR? Je to Krajská galéria v Prešove. Bohužiaľ, je iba
človek z mäsa a kostí, ktorý vie pracovať keď treba a vie sa aj zabávať a to až tak, že niekedy
urobí hanbu. V prvom rade ju urobil sám sebe. Naozaj sa za to hanbí, ospravedlňuje sa. Nechce
tu vnášať emócie a vášne, rozhodnutie je na poslancoch, ale viac nechce. Želá si a prosí, aby už
nikto v diskusii nereagoval, či už človek, ktorý sa ho chce zastať, alebo človek, ktorý ho chce
verejne odsúdiť. Rozhodnutie je na každom poslancovi, treba zvážiť či je toto potrebné. Sú
predsa nástroje ako napomenutie, odobratie osobného hodnotenia. To, čo sa stalo na bowlingu
mu je ľudsky ľúto a ospravedlňuje sa predsedovi PSK, ktorý je jeho najvyšším šéfom a bol
evidentne konfrontovaný nejakými fotkami alebo videom. Profesijne ako riaditeľ Krajskej
galérie v Prešove môže povedať, že táto inštitúcia za 12 rokov pod jeho vedením a vďaka jej
zamestnancom je jednou z top organizácií PSK. Za prácu, ktorú v galérii urobil a verí, že po
dnešnom dni ešte urobí, sa nehanbí a hanbiť nikdy nebude. Ak sa musel hanbiť predseda PSK
za neho, tak sa mu ospravedlňuje. Poďakoval za pochopenie, porozumenie a vypočutie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
od vol á v a
z funkcie riaditeľa Krajskej galérie v Prešove PhDr. Rudolfa Dupkalu, PhD., MBA, k 10.
4. 2022.
Hlasovanie:
za: 32
proti: 6
zdržalo sa: 20
Návrh na uznesenie bol schválený.
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K bodu 3 – Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva
PSK:

Ing. Mikloš, hlavný kontrolór PSK, informoval prítomných, že od posledného
zasadnutia Zastupiteľstva PSK zostalo v plnení uznesenie č. 710/2021. Termín splnenia tohto
uznesenia je 30. 6. 2022. Na dnešnom rokovaní bude ako 8. bod programu predložený návrh na
zmenu tohto uznesenia, konkrétne termínu, ktorý by sa mal posunúť do 31. 12. 2022.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
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.
Hlasovanie:
za: 58
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 4 – Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2022 Prešovského
samosprávneho kraja pre rok 2022:

Ing. Makara, vedúci odboru financií
Úradu PSK, predstavil úpravu rozpočtu č. 3/PSK/2022, ktorej podstata nespočíva
v navyšovaní výdavkov ani príjmov, ale v zmene systému rozpočtovania. Všetky projektové
dokumentácie boli z rozpočtu odmínusované a vytvorili sa nové kapitoly rozpočtu. Sú to
projektové dokumentácie pre úrad a projektové dokumentácie pre SÚC PSK. Zároveň budú
vytvorené nové kapitoly a to majetkovoprávne vysporiadanie pre úrad a majetkovoprávne
vysporiadanie pre SÚC PSK. Dôvodom tejto úpravy je skutočnosť, že po schválení sumy
projektovej dokumentácie zastupiteľstvom to nie je konečná suma, lebo tá vychádza
z verejného obstarávania. Po verejnom obstarávaní musí byť opätovne predložená
zastupiteľstvu zmena rozpočtu so zvýšením alebo znížením sumy, aby sa mohlo ďalej
pokračovať v tomto procese. To isté sa deje v majetkovoprávnych vysporiadaniach. Úrad PSK
má nedoplatky z minulosti a potrebuje veľké množstvo peňazí na majetkovoprávne
vysporiadanie, ale niektoré procesy trvajú niekoľko rokov. Napr. pri obchvate Vranova nad
Topľou si musí úrad nechať 1 mil. eur na dobu 5 rokov a postupne bude túto sumu z rozpočtu
odčerpávať. Po vytvorení jednej kapitoly na majetkovoprávne vysporiadanie k nej vznikne
zásobník. Postupne sa táto kapitola dá čerpať a nebude tam uväznená celá suma peňazí potrebná
na danú akciu. Potrebná suma sa bude priebežne odčerpávať a v prípade potreby sa schválením
zastupiteľstva táto kapitola navýši. Výška kapitoly ako aj všetkých zásobníkov projektovej
dokumentácie a majetkovoprávnych vysporiadaní zostáva v kompetencii zastupiteľstva.
Zastupiteľstvo PSK zveruje kompetenciu predsedovi PSK v prípade projektových
dokumentácií pri potrebe presunu finančných prostriedkov medzi už schválenými akciami
v zásobníkoch.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
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
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A.
A.1

A.2

A.3

s c h v a ľ u j e úpravu rozpočtu č. 3/PSK/2022
Bežný rozpočet
Bežné príjmy

o

0€

na

237 064 443 €

Bežné výdavky

o

0 € na

224 951 639 €

Kapitálové príjmy

o

0€

na

1 075 097 €

Kapitálové výdavky

o

0€

na

84 500 093 €

Príjmové finančné operácie

o

0€

na

75 790 244 €

Výdavkové finančné operácie

o

0€

na

4 478 052 €

Kapitálový rozpočet

Rozpočet finančných operácií

A.4

Rozpis kapitálových výdavkov

A.5

Podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia
Zásobníky PD a MPV za SÚC PSK a Úrad
PSK
Podľa príloh č. 2, 3, 4 tohto uznesenia

B.

s p l n o m o c ň u j e predsedu PSK

na rozpis kapitálových výdavkov v rámci zásobníka majetkovoprávnych vysporiadaní a
zásobníka projektových dokumentácií Úradu PSK a SÚC PSK maximálne do výšky rozpočtu
prideleného na uvedené zásobníky.
Hlasovanie:
za: 53
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

Prílohy tohto uznesenia:
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Príloha č. 1
Názov
organizácie

Názov investičnej akcie

FK

ZF

Suma

Rozpis KV za všetky oblasti financovania SPOLU

0€
RF

0€

20

0€

Oblasť financovania: Úrad samosprávneho kraja
Úrad PSK

0€

Múzeum v Kežmarku - Rekonštrukcia hradnej pivnice – aktualizácia PD

08

RF

-2 000 €

Múzeum v Kežmarku - Rekonštrukcia meštianskeho domu, budovy NKP - aktualizácia PD

08

RF

-3 000 €

RF

-21 000 €

RF

-4 200 €

Okresná knižnica D. Gutgesela v Bardejove - Obnova fasády, sokla, komína, drevených okien,
výmena vchodových drevených dverí - 2x, umelecko-remeselné práce - balkónové zábradlie, 08
sanácia vlhkosti objektu a obnova vonkajších spevnených plôch - PD
SPŠ Svidník - Nová kotolňa - PD
09
SPŠ Svidník - Zriadenie nového fotoateliéru - PD

09

RF

-3 500 €

SPŠ Svidník - Zriadenie ateliéru na tlač/sieťotlač - PD

09

RF

-3 500 €

SPŠ Svidník - Zriadenie ateliéru kresby - PD

09

RF

-700 €

Gymnázium T. Vansovej Stará Ľubovňa - Výstavba novej telocvične - PD

09

RF

-7 200 €

SOŠ technická Humenné - Rekonštrukcia strechy blok D- havarijný stav - PD

09

RF

-12 600 €

SOŠ technická Humenné - Multifunkčné športové ihrisko - PD

09

RF

-5 600 €

SOŠ technická Humenné - Rekonštrukcia atletického ihriska - PD

09

RF

-11 200 €

SOŠ technická Humenné - Rekonštrukcia malej telocvične - PD

09

RF

-2 100 €

SOŠ hotelová Vysoké Tatry - Telocvičňa - PD

09

RF

-21 000 €

SOŠ hotelová Vysoké Tatry - Zateplenie budovy - PD

09

RF

-8 400 €

SOŠ technická Poprad - Zateplenie budovy praktického vyučovania (severná strana) - PD

09

RF

-1 558 €

SOŠ technická Poprad - Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove internátu - PD

09

RF

-530 €

SOŠ technická Poprad - Rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie v budove internátu - PD

09

RF

-4 991 €

SOŠ technická Poprad - Zateplenie budovy školy - PD

09

RF

-1 777 €

SOŠ podnikania a služieb Lipany - Rekonštrukcia a modernizácia viacúčelového športového
09
ihriska - PD

RF

-6 300 €

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné - Výstavba multifunkčného ihriska - PD

09

RF

-8 400 €

09

RF

-59 280 €

09

RF

-1 960 €

09

RF

-2 100 €

RF

-7 000 €

RF

-14 000 €

Stredná zdravotnícka škola Prešov - Prístavba nového pavilónu C a stavebné úpravy
na pôvodných pavilónoch A a B - PD
SPŠ strojnícka Prešov - Modernizácia sociálnych zariadení s bezbariérovým prístupom
pre handicapovaných (laboratórna časť, riaditeľstvo a školské dielne) - PD
SPŠ strojnícka Prešov - Vybudovanie PC siete školy - PD

SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Bardejov - Rekonštrukcia elektroinštalácie v celom
09
školskom bloku - PD
SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Bardejov - Rekonštrukcia priestorov ubytovacej časti
09
vrátane rekonštrukcie elektroinštalácie - PD
SOŠ obchodu a služieb Humenné - Multifunkčné ihrisko - PD

09

RF

-4 200 €

SOŠ Vranov nad Topľou - Rekonštrukcia a modernizácia telocvične - PD

09

RF

-4 200 €

SOŠ Vranov nad Topľou - Zavedenie vzduchotechniky do strediska odborného výcviku
09
(kuchyňa) - PD

RF

-4 200 €

Krajské múzeum v Prešove - Vodný hrad vo Vranove nad Topľou - PD

08

RF

-70 000 €

SOŠ lesnícka Prešov - Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach na účel
09
prevádzkovania pobytových sociálnych služieb

RF

-135 200 €

ZSS Dotyk Medzilaborce - Realizácia prístavby k hlavnej budove - PD

10

RF

-45 645 €

CSS Domov pod Tatrami Batizovce - Rekonštrukcia fasády so zateplením a rekonštrukcia
10
chodníkov na objekte Lipa - PD

RF

-9 450 €

7

Úrad PSK

CSS Domov pod Tatrami Batizovce - Rekonštrukcia celej budovy (okrem zateplenia fasády a
10
izolácie základov proti vlhkosti) na objekte Javor - PD

RF

-35 000 €

CSS Domov pod Tatrami Batizovce - Komplexná rekonštrukcia interiéru na objekte Gaštan - PD 10

RF

-28 000 €

CSS Zátišie Snina - Rekonštrukcia ČOV CSS Zátišie pri DSS a ZPB v Osadnom - PD

10

RF

-9 940 €

CSS Zátišie Snina - Rekonštrukcia budovy Domova sociálnych služieb v Osadnom vrátane
10
bezbariérového osobného výťahu - PD

RF

-29 400 €

DSS Brezovička - Rekonštrukcia kuchyne - PD

10

RF

-3 850 €

DSS Brezovička - Športové multifunkčné ihrisko - PD

10

RF

-1 750 €

CSS Egídius Bardejov - Rekonštrukcia objektu areálu EGIDIUS - PD

10

RF

-12 341 €

RF

-10 300 €

RF

-4 200 €

10

RF

-2 625 €

CSS Clementia Ličartovce - Rekonštrukcia vnútorných priestorov zariadenia v zmysle vyhlášky
10
- PD

RF

-14 000 €

DSS Vranov nad Topľou - Prístavba jednopodlažnej budovy v areáli DSS - PD

CSS Slnečný dom Prešov - Prístavba - výťah do exteriéru so šachtou, DSS, Važecká 3, Prešov
10
- PD
CSS Slnečný dom Prešov - Rekonštrukcia a vybavenie budovy na Hlavnej 58, Prešov,
10
za účelom sociálneho podnikania - PD
DSS Sabinov - Bezbariérový vchod do budovy SO 05 - PD

10

RF

-8 400 €

DSS Vranov nad Topľou - Odvlhčenie a izolácia základov a priestorov v suteréne objektu DSS
10
Vranov - PD

RF

-3 500 €

CSS Garden Humenné - Rekonštrukcia strechy objektov A a B CSS GARDEN Humenné - PD

10

RF

-4 900 €

CSS Vita Vitalis Prešov - Komplexná rekonštrukcia interiérov - PD

10

RF

-175 000 €

CSS Kežmarok - Oddychová zóna DSS Ľubica - PD

10

RF

-2 800 €

CSS Kežmarok - Nadstavba, výťah a jedáleň CSS Kežmarok - PD

10

RF

-15 000 €

ZSS Jasoň Spišská Stará Ves - Rekonštrukcia strechy - PD

10

RF

-3 150 €

SOŠ technická Humenné - Rekonštrukcia elektroinštalácie a počítačovej siete blok A - PD

09

RF

-12 600 €

Gymnázium Snina - Rekonštrukcia interiéru a vnútorných rozvodov - PD

09

RF

-15 330 €

CSS Garden Humenné - Rekonštrukcia interiéru CSS Garden Humenné - PD

10

RF

-18 200 €

Senior dom Svida Svidník - Rekonštrukcia a modernizácia práčovne a kotolne - PD

10

RF

-13 300 €

10

RF

-27 650 €

09

RF

-230 000 €

09

RF

-36 000 €

09

RF

-435 240 €

Revitalizácia exteriéru budovy, vonkajších vstupov a parkoviska - PD

01

RF

-19 337 €

II/533 Levoča - Spišská Nová Ves

04.5 RF

-22 634 €

III/3440 (III/068 002) Prešov - most cez Sekčov (ul. Solivarská), III/3440 (III/068 002 Prešov 04.5 RF
most cez Sekčov (ul. Solivarská) - úprava PD

-738 €

Senior dom Svida Svidník - Rekonštrukcia, modernizácia, zateplenie, výmena otv. konštrukcií na
SO02, SO04 a SO05 - PD
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského Levoča - Rekonštrukcia časti budovy gymnázia J.
Francisciho Rimavského pre potreby Knižnice Jána Henkela v Levoči - PD
SOŠ lesnícka Prešov - Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd z objektu SOŠ lesnícka
vrátane pripravovaného zariadenia sociálnych služieb v obci Bijacovce - PD
Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého
priemyslu v Kežmarku - PD

II/545 obchvat obce Kapušany

04.5 RF

-54 943 €

II/545 obchvat obce Raslavice

04.5 RF

-58 609 €

II/540 obchvat obce Veľká Lomnica

04.5 RF

-3 800 €

II/537 obchvat obce Starý Smokovec

04.5 RF

-50 881 €

Zásobník PD - Úrad PSK

01

RF

1 850 209 €

Oblasť financovania: Doprava
SÚC PSK

0€

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

04.5 RF

-66 276 €

PD - Rekonštrukcia cesty II/554, Ondavské Matiašovce - Košarovce

04.5 RF

-51 000 €
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SUC PSK

PD - Rekonštrukcia cesty II/567, Hostovice - Pčoliné

04.5 RF

-48 000 €

PD - Odstránenie bodovej závady na ceste III/3436, Nemcovce - pod železničným podjazdom

04.5 RF

-17 500 €

PD - Rekonštrukcia cesty III/3138, Plavnica - Sulín, II. etapa

04.5 RF

-30 000 €

PD - Rekonštrukcia cesty III/3108, Jezersko

04.5 RF

-30 000 €

PD - Odstránenie bodovej závady na ceste III/3537, pred obcou Svidnička

04.5 RF

-17 500 €

PD - Rekonštrukcia cesty III/3573, Piskorovce - Mrázovce

04.5 RF

-20 391 €

PD - Rekonštrukcia cesty III/3586, hranica okresu Stropkov - Chotča

04.5 RF

-45 000 €

PD - Rekonštrukcia cesty II/575, Makovce - Malá Poľana

04.5 RF

-53 282 €

PD - Rekonštrukcia cesty II/576, Banské - hr. kraja KSK

04.5 RF

-40 000 €

PD - Rekonštrukcia garáží cestmajsterstva Chminianska Nová Ves

04.5 RF

-9 975 €

PD - Rekonštrukcia garáží cestmajsterstva Lipany

04.5 RF

-16 500 €

PD - Odkanalizovanie spevnených plôch areálu na cestmajsterstve Nižná Šebastová

04.5 RF

-9 100 €

PD - Odkanalizovanie spevnených plôch areálu na cestmajsterstve Záborské

04.5 RF

-8 800 €

PD - Rekonštrukcia kanalizácie a spevnených plôch areálu cestmajsterstva Stará Ľubovňa

04.5 RF

-10 000 €

PD - Rekonštrukcia garáží a dielne na cestmajsterstve Stropkov

04.5 RF

-10 000 €

PD - Rekonštrukcia ústredného kúrenia dielne a umyvárky na cestmajsterstve
Vranov nad Topľou

04.5 RF

-8 646 €

Rekonštrukcia cesty III/3227 v obci Spišský Štvrtok - Hrabušice, PD

04.5 RF

-22 080 €

Rekonštrukcia prevádzkovej budovy Giraltovce, PD

04.5 RF

-14 300 €

Umývarka vozidiel na stredisku Poprad, PD

04.5 RF

-10 000 €

Sklad emulzie s technologickým zariadením na stredisku Poprad, PD

04.5 RF

-5 000 €

Rekonštrukcia križovatky pri železničnom priecestí cesty č. II/534 a II/537 Starý Smokovec - PD 04.5 RF

-10 081 €

III/3179 Rekonštrukcia križ. Veľký Šariš III/3179 s MK - pod hradom, odkúpenie PD

04.5 RF

-1 €

Environmentálne opatrenia v areáli cestmajsterstva Giraltovce, PD

04.5 RF

-5 000 €

Klimatizácia administratívnej budovy na cestmajsterstve Humenné, PD

04.5 RF

-10 000 €

Výstavba garáží na cestmajsterstve Poprad, PD

04.5 RF

-20 000 €

Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Kežmarok, PD

04.5 RF

-10 000 €

Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Tatranská Štrba, PD

04.5 RF

-10 000 €

Rekonštrukcia sociálno-prevádzkovej budovy N. Šebastová, PD

04.5 RF

-20 000 €

Výstavba garáží pre parkovanie vozidiel na cestmajsterstve Nižná Šebastová, PD

04.5 RF

-10 000 €

Výstavba autoumyvárky vozidiel na cestmajsterstvách v Chminianskej Novej Vsi, PD

04.5 RF

-10 006 €

Výstavba autoumyvárky vozidiel na cestmajsterstvách v Lipanoch, PD

04.5 RF

-14 928 €

Rekonštrukcie garáží na cestmajsterstve Stará Ľubovňa, PD

04.5 RF

-10 000 €

Rekonštrukcia budovy zimnej údržby na cestmajsterstve Stará Ľubovňa, PD

04.5 RF

-14 784 €

Rekonštrukcia prístreškov na dvore v Šemetkovciach, PD

04.5 RF

-5 000 €

Rekonštrukcia priečelia s bránami na cestmajsterstve Svidník, PD

04.5 RF

-5 000 €

Rekonštrukcia priečelia s bránami na cestmajsterstve Stropkov, PD

04.5 RF

-5 000 €

Skládka CHPM na cestmajsterstve Vranov nad Topľou, PD

04.5 RF

-10 000 €

Výstavba prevádzkovo-administratívnej budovy na cestmajsterstve Levoča vrátane PD

04.5 RF

-40 635 €

Rekonštrukcia križovatiek na ceste III/3446, PD

04.5 RF

-5 000 €
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SUC PSK

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

04.5 RF

-20 007 €

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

04.5 RF

-63 552 €

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

-74 994 €

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

04.5 RF

-30 000 €

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

04.5 RF

-20 000 €

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

04.5 RF

-15 150 €

PD - Stabilizácia zosuvu na ceste III/3434, Trnkov

04.5 RF

-20 000 €

PD - Stabilizácia zosuvu na ceste III/3460, Janov

04.5 RF

-20 000 €

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

04.5 RF

-20 000 €

PD - Stabilizácia zosuvu na ceste III/3438, Brestov

04.5 RF

-20 000 €

PD - Rekonštrukcia cesty Varhaňovce - Bunetice

04.5 RF

-17 000 €

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

04.5 RF

-17 350 €

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

04.5 RF

-14 472 €

PD - Modernizácia cesty II/538 Štrba - Štrbské Pleso

04.5 20

-80 000 €

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

04.5 RF

-15 000 €

04.5 RF

-60 000 €

04.5 RF

-50 000 €

04.5 RF

-45 000 €

04.5 RF

-65 000 €

04.5 RF

-65 000 €

04.5 RF

-75 000 €

04.5 RF

-35 000 €

04.5 RF

-45 000 €

04.5 RF

-45 000 €

04.5 RF

-45 000 €

04.5 RF

-35 000 €

04.5 RF

-60 000 €

04.5 RF

-45 000 €

04.5 RF

-35 000 €

04.5 RF

-45 000 €

04.5 RF

-40 000 €

04.5 RF

-45 000 €

04.5 RF

-40 000 €

PD - Rekonštrukcia cesty II/539, Mengusovce - Vyšné Hágy, vrátane MPV

04.5 RF

-85 000 €

PD - Juhovýchodný obchvat mesta Prešov - cesta II. triedy, vrátane MPV

04.5 RF

-40 000 €

PD - Severovýchodný obchvat mesta Vranov nad Topľou - cesta II. triedy, vrátane MPV

04.5 RF

-75 000 €

PD - Rekonštrukcia mosta č. M954 (II/567 - 013), v km 22,295 cez potok Nižná Jablonka, vrátane
MPV
PD - Rekonštrukcia mosta č. M701 (II/567 - 008), v km 15,326 cez potok Vilačok obec Svetlice,
vrátane MPV
PD - Rekonštrukcia mosta č. M1311 (II/559 - 024), v km 45,0104 cez potok Borový v obci Borov,
vrátane MPV
PD - Rekonštrukcia mosta č. M2618 (II/567 - 006), v km 14,268 cez potok Výrava za obcou
Výrava, vrátane MPV
PD - Rekonštrukcia mosta č. M5316 (II/575 - 026), cez potok Vydraňka za mestom Medzilaborce
časť Vydraň, vrátane MPV
PD - Rekonštrukcia mosta č. M1471 (III/3423 - 001), cez rieku Svinka v obci Chminianska Nová
Ves, vrátane MPV
PD - Rekonštrukcia mosta č. M4795 (III/3423 - 012), cez potok v obci Ovčie, vrátane MPV
PD - Rekonštrukcia mosta č. M1852 (III/3437 - 001), cez Kapušiansky potok v obci Vyšná
Šebastová - časť Severná, vrátane MPV
PD - Rekonštrukcia mosta č. M2193 (III/3183 - 008), cez potok Horošov za obcou Majdan,
vrátane MPV
PD - Rekonštrukcia mosta č. M3759 (III/3216 - 003), cez potok Rovinka pred obcou Vyšný
Slavkov, vrátane MPV
PD - Rekonštrukcia mosta č. M5651 (III/3098 - 005), cez potok Biela voda za obcou Rakúsy,
vrátane MPV
PD - Rekonštrukcia mosta č. M3911 (III/3077 - 001), cez potok za obcou Tatranská Kotlina,
vrátane MPV
PD - Rekonštrukcia mosta č. M3279 (III/3108 - 006), cez potok Závrh v obci Jezersko, vrátane
MPV
PD - Rekonštrukcia mosta č. M412 (III/3108 - 007), cez potok Závrh v obci Jezersko, vrátane
MPV
PD - Rekonštrukcia mosta č. M7723 (III/3076 - 006), cez potok Strážsky v obci Poprad - Stráže,
vrátane MPV
PD - Rekonštrukcia mosta č. M1139 (III/3628 - 002), cez kanál v obci Malá Domaša, vrátane
MPV
PD - Rekonštrukcia mosta č. M4847 (III/3637 - 001), cez Kazimírsky potok pred obcou Vyšný
Kazimír, vrátane MPV
PD - Rekonštrukcia mosta č. M6695 (III/3629 - 004), cez potok Ondalík v obci Rafajovce, vrátane
MPV
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PD - Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste II/575, Stropkov - Krušinec, vrátane MPV

SÚC PSK

04.5 RF

-70 000 €

PD - Umiestnenie a výstavba meteostaníc v rámci Prešovského samosprávneho kraja, vrátane
04.5 RF
MPV

-30 000 €

PD - II/540 Obchvat obce Veľká Lomnica, I. etapa vrátane MPV

04.5 RF

-100 000 €

PD - Rekonštrukcia cesty II/566, Ulič - Ruská Volová, vrátane MPV

04.5 RF

-85 000 €

PD - Rekonštrukcia strechy na garážach v areáli prevádzkového dvora Prešov

04.5 RF

-22 000 €

PD - Rekonštrukcia mosta č. M4204 (III/3185-002), most cez inundačný kanál za obcou
04.5 RF
Červenica pri Sabinove

-55 000 €

Projektové dokumentácie - zníženie energetickej náročnosti budov

04.5 RF

-20 000 €

Projektová dokumentácia Domaša

04.5 RF

-47 994 €

Projektové dokumentácie - prepojenie Vysokých Tatier a Slov. raja

04.5 RF

-60 000 €

EuroVelo 11- príprava projektovej dokumentácie pre zvyšné obce na severnom úseku spojená
04.5 RF
s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov (Plavnica, Hromoš, Plaveč, Orlov)
EuroVelo 11 projektová dokumentácia pre účely výstavby cyklotrás na vybraných úsekoch
04.5 RF
Haniska, Kendice, Drienovská Nová Ves, Ličartovce, Janovík, Bretejovce, Seniakovce)
Zásobník PD - SÚC PSK

-112 006 €
-115 000 €

04.5 RF

2 918 310 €

04.5 20

80 000 €

Kúpa nehn. majetku z vlastníctva SR - Slovenská správa ciest, a to pozemnej komunikácie I/68
v dĺžke 0,515 km a pozemkov nachádzajúcich sa pod úsekom prevádzanej komunikácie
04.5 RF
v k. ú. Lipany
Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho - Obec Kolbovce - pozemky
04.5 RF
v celkovej výmere 12 135 m2
MPV - Odstránenie bodových závad na ceste III/3491 a rekonštrukcia mosta 3491-011
04.5 RF
za obcou Fričkovce

-1 €
-1 €
-4 080 €

MPV - III/3066 križovatka s cestou I/18 Gánovce

04.5 RF

-3 510 €

MPV - SÚC PSK, oblasť Poprad - areál Poprad

04.5 RF

-20 000 €

MPV - SÚC PSK, oblasť Prešov - areál Nižná Šebastová

04.5 RF

-20 000 €

MPV - Rekonštrukcia mosta č. 3584-001 Krušinec

04.5 RF

-19 842 €

Kúpa úseku miestnej komunikácie a pozemku pod ňou v k. ú. Podolínec z vlastníctva mesta
04.5 RF
Podolínec

-2 €

Kúpa pozemkov v k. ú. Prešov z vlastníctva RoTTeL Energy, s.r.o.

04.5 RF

-171 578 €

04.5 RF

-13 930 €

04.5 RF

-83 401 €

04.5 RF

-127 050 €

04.5 RF

-2 458 €

04.5 RF

-8 667 €

04.5 RF

-38 866 €

04.5 RF

-1 262 €

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

-618 €

MPV v súvislosti so stavbou Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3484 Tarnov - Gaboltov 04.5 RF

-57 116 €

MPV v súvislosti so stavbou III/3445 Prešov - Petrovany

04.5 RF

-80 637 €

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

04.5 RF

-28 000 €

MPV v súvislosti so stavbou II/546 Prešov - Klenov

04.5 RF

-30 000 €

MPV v súvislosti so stavbou II/545 Kapušany - Demjata

04.5 RF

-40 702 €

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

-231 098 €

Majetkovoprávna príprava investičných akcií vrátane vyhotovenia geometrických plánov
a znaleckých posudkov pre nové investičné akcie 2021 - 2023
Majetkovoprávna príprava vrátane vyhotovenia geometrických plánov a znaleckých posudkov
pre investičnú akciu "III/3832 preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto Humenné"
MPV v súvislosti so stavbou III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)
od vlastníka: Jozef Jurášek, r. Jurášek
MPV v súvislosti so stavbou III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)
od vlastníka: Vlasatý, r. Vlasatý a spol. (LV č. 3959)
MPV v súvislosti so stavbou III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)
od vlastníka: Prešov Park 1, s.r.o.
MPV v súvislosti so stavbou III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)
od vlastníka: Prešov Park 2, s.r.o.
MPV v súvislosti so stavbou Rek. križovatky na ceste I/68 a III/3154 Pusté Pole
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Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúcich - Ing. Dušan Kačmarik a Mgr. Helena
04.5 RF
Gašpárová

-1 350 €

EuroVelo 11 - Prešov – Košice MPV

04.5 RF

- 90 000 €

Zásobník MPV - SÚC PSK

04.5 RF

1 074 169 €
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Príloha č. 2

Zásobník projektových dokumentácií - Úrad PSK
P.Č. Názov projektovej dokumentácie

FK

1.

Múzeum v Kežmarku - Rekonštrukcia hradnej pivnice – aktualizácia PD

08

2.

Múzeum v Kežmarku - Rekonštrukcia meštianskeho domu, budovy NKP - aktualizácia PD

08

3.

Okresná knižnica D. Gutgesela v Bardejove - Obnova fasády, sokla, komína, drevených okien, výmena vchodových drevených
dverí - 2x, umelecko-remeselné práce - balkónové zábradlie, sanácia vlhkosti objektu a obnova vonkajších spevnených plôch
- PD

08

4.

SPŠ Svidník - Nová kotolňa - PD

09

5.

SPŠ Svidník - Zriadenie nového fotoateliéru - PD

09

6.

SPŠ Svidník - Zriadenie ateliéru na tlač/sieťotlač - PD

09

7.

SPŠ Svidník - Zriadenie ateliéru kresby - PD

09

8.

Gymnázium T. Vansovej Stará Ľubovňa - Výstavba novej telocvične - PD

09

9.

SOŠ technická Humenné - Rekonštrukcia strechy blok D- havarijný stav - PD

09

10.

SOŠ technická Humenné - Multifunkčné športové ihrisko - PD

09

11.

SOŠ technická Humenné - Rekonštrukcia atletického ihriska - PD

09

12.

SOŠ technická Humenné - Rekonštrukcia malej telocvične - PD

09

13.

SOŠ hotelová Vysoké Tatry - Telocvičňa - PD

09

14.

SOŠ hotelová Vysoké Tatry - Zateplenie budovy - PD

09

15.

SOŠ technická Poprad - Zateplenie budovy praktického vyučovania (severná strana) - PD

09

16.

SOŠ technická Poprad - Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove internátu - PD

09

17.

SOŠ technická Poprad - Rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie v budove internátu - PD

09

18.

SOŠ technická Poprad - Zateplenie budovy školy - PD

09

19.

SOŠ podnikania a služieb Lipany - Rekonštrukcia a modernizácia viacúčelového športového ihriska - PD

09

20.

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné - Výstavba multifunkčného ihriska - PD

09

21.

Stredná zdravotnícka škola Prešov - Prístavba nového pavilónu C a stavebné úpravy na pôvodných pavilónoch A a B - PD

09

22.

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

09

23.

SPŠ strojnícka Prešov - Vybudovanie PC siete školy - PD

09

24.

SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Bardejov - Rekonštrukcia elektroinštalácie v celom školskom bloku - PD

09

25.

SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Bardejov - Rekonštrukcia priestorov ubytovacej časti vrátane rekonštrukcie
elektroinštalácie - PD

09

26.

SOŠ obchodu a služieb Humenné - Multifunkčné ihrisko - PD

09

27.

SOŠ Vranov nad Topľou - Rekonštrukcia a modernizácia telocvične - PD

09

28.

SOŠ Vranov nad Topľou - Zavedenie vzduchotechniky do strediska odborného výcviku (kuchyňa) - PD

09

29.

Krajské múzeum v Prešove - Vodný hrad vo Vranove nad Topľou - PD

08

30.

SOŠ lesnícka Prešov - Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych
služieb

09

31.

ZSS Dotyk Medzilaborce - Realizácia prístavby k hlavnej budove - PD

10

32.

CSS Domov pod Tatrami Batizovce - Rekonštrukcia fasády so zateplením a rekonštrukcia chodníkov na objekte Lipa - PD

10

33.

CSS Domov pod Tatrami Batizovce - Rekonštrukcia celej budovy (okrem zateplenia fasády a izolácie základov proti vlhkosti)
na objekte Javor - PD

10
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34.

CSS Domov pod Tatrami Batizovce - Komplexná rekonštrukcia interiéru na objekte Gaštan - PD

10

35.

CSS Zátišie Snina - Rekonštrukcia ČOV CSS Zátišie pri DSS a ZPB v Osadnom - PD

10

36.

CSS Zátišie Snina - Rekonštrukcia budovy Domova sociálnych služieb v Osadnom vrátane bezbariérového osobného výťahu
- PD

10

37.

DSS Brezovička - Rekonštrukcia kuchyne - PD

10

38.

DSS Brezovička - Športové multifunkčné ihrisko - PD

10

39.

CSS Egídius Bardejov - Rekonštrukcia objektu areálu EGIDIUS - PD

10

40.

CSS Slnečný dom Prešov - Prístavba - výťah do exteriéru so šachtou, DSS, Važecká 3, Prešov - PD

10

41.

CSS Slnečný dom Prešov - Rekonštrukcia a vybavenie budovy na Hlavnej 58, Prešov, za účelom sociálneho podnikania - PD

10

42.

DSS Sabinov - Bezbariérový vchod do budovy SO 05 - PD

10

43.

CSS Clementia Ličartovce - Rekonštrukcia vnútorných priestorov zariadenia v zmysle vyhlášky - PD

10

44.

DSS Vranov nad Topľou - Prístavba jednopodlažnej budovy v areáli DSS - PD

10

45.

DSS Vranov nad Topľou - Odvlhčenie a izolácia základov a priestorov v suteréne objektu DSS Vranov - PD

10

46.

CSS Garden Humenné - Rekonštrukcia strechy objektov A a B CSS GARDEN Humenné - PD

10

47.

CSS Vita Vitalis Prešov - Komplexná rekonštrukcia interiérov - PD

10

48.

CSS Kežmarok - Oddychová zóna DSS Ľubica - PD

10

49.

CSS Kežmarok - Nadstavba, výťah a jedáleň CSS Kežmarok - PD

10

50.

ZSS Jasoň Spišská Stará Ves - Rekonštrukcia strechy - PD

10

51.

SOŠ technická Humenné - Rekonštrukcia elektroinštalácie a počítačovej siete blok A - PD

09

52.

Gymnázium Snina - Rekonštrukcia interiéru a vnútorných rozvodov - PD

09

53.

CSS Garden Humenné - Rekonštrukcia interiéru CSS Garden Humenné - PD

10

54.

Senior dom Svida Svidník - Rekonštrukcia a modernizácia práčovne a kotolne - PD

10

55.

Senior dom Svida Svidník - Rekonštrukcia, modernizácia, zateplenie, výmena otv. konštrukcií na SO02, SO04 a SO05 - PD

10

56.
57.

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského Levoča - Rekonštrukcia časti budovy gymnázia J. Francisciho Rimavského pre potreby
Knižnice Jána Henkela v Levoči - PD
SOŠ lesnícka Prešov - Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného zariadenia
sociálnych služieb v obci Bijacovce - PD

09
09

58.

Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku - PD

09

59.

II/533 Levoča - Spišská Nová Ves

04.5

60.

III/3440 (III/068 002) Prešov - most cez Sekčov (ul. Solivarská), III/3440 (III/068 002 Prešov - most cez Sekčov
(ul. Solivarská) - úprava PD

04.5

61.

II/545 obchvat obce Kapušany

04.5

62.

II/545 obchvat obce Raslavice

04.5

63.

II/540 obchvat obce Veľká Lomnica

04.5

64.

II/537 obchvat obce Starý Smokovec

04.5

65.

Revitalizácia exteriéru budovy, vonkajších vstupov a parkoviska - PD

01

66.

Vihorlatské múzeum v Humennom - Sociálno-prevádzkový objekt v Expozícií ľudovej architektúry a bývania - PD

08

67.

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove - Komplexná rekonštrukcia budovy HOS v Bardejove - PD

08

68.

Podtatranské múzeum v Poprade - Komplexná rekonštrukcia pobočky Spišská Sobota - PD

08

69.

Krajské múzeum v Prešove - Modernizácia Krajského múzea - prístavba dvorového a uličného krídla - PD

08

70.

Krajské múzeum v Prešove - Komplexná rekonštrukcia budovy Kumšt v Prešove - PD

08

71.

Krajské múzeum v Prešove - Depozitár Krajského múzea v Prešove - PD

08

72.

SOŠ polytechnická J. A. Baťu Svit - Rekonštrukcia elektroinštalácie - PD

09
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73.

SOŠ dopravná Prešov - Rekonštrukcia elektroinštalácie - PD

09

74.

SPŠ elektrotechnická Prešov - Rekonštrukcia internátu - PD

09

75.

SOŠ Vranov nad Topľou - Rekonštrukcia kotolne - PD

09

76.

Obchodná akadémia Humenné - Rekonštrukcia kotolne - PD

09

77.

SOŠ hotelová Vysoké Tatry - Telocvičňa a odborné učebne - PD

09

78.

SOŠ hotelová Vysoké Tatry - Rekonštrukcia fasády a strechy PD

09

79.

Obchodná akadémia Humenné - Rekonštrukcia internátu- PD

09
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Príloha č. 3

Zásobník projektových dokumentácií - SÚC PSK
P.Č. Názov projektovej dokumentácie

FK

1.

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

04.5

2.

PD - Rekonštrukcia cesty II/554, Ondavské Matiašovce - Košarovce

04.5

3.

PD - Rekonštrukcia cesty II/567, Hostovice - Pčoliné

04.5

4.

PD - Odstránenie bodovej závady na ceste III/3436, Nemcovce - pod železničným podjazdom

04.5

5.

PD - Rekonštrukcia cesty III/3138, Plavnica - Sulín, II. etapa

04.5

6.

PD - Rekonštrukcia cesty III/3108, Jezersko

04.5

7.

PD - Odstránenie bodovej závady na ceste III/3537, pred obcou Svidnička

04.5

8.

PD - Rekonštrukcia cesty III/3573, Piskorovce - Mrázovce

04.5

9.

PD - Rekonštrukcia cesty III/3586, hranica okresu Stropkov - Chotča

04.5

10.

PD - Rekonštrukcia cesty II/575, Makovce - Malá Poľana

04.5

11.

PD - Rekonštrukcia cesty II/576, Banské - hr. kraja KSK

04.5

12.

PD - Rekonštrukcia garáží cestmajsterstva Chminianska Nová Ves

04.5

13.

PD - Rekonštrukcia garáží cestmajsterstva Lipany

04.5

14.

PD - Odkanalizovanie spevnených plôch areálu na cestmajsterstve Nižná Šebastová

04.5

15.

PD - Odkanalizovanie spevnených plôch areálu na cestmajsterstve Záborské

04.5

16.

PD - Rekonštrukcia kanalizácie a spevnených plôch areálu cestmajsterstva Stará Ľubovňa

04.5

17.

PD - Rekonštrukcia garáží a dielne na cestmajsterstve Stropkov

04.5

18.

PD - Rekonštrukcia ústredného kúrenia dielne a umyvárky na cestmajsterstve Vranov nad Topľou

04.5

19.

Rekonštrukcia cesty III/3227 v obci Spišský Štvrtok - Hrabušice, PD

04.5

20.

Rekonštrukcia prevádzkovej budovy Giraltovce, PD

04.5

21.

Umyvárka vozidiel na stredisku Poprad, PD

04.5

22.

Sklad emulzie s technologickým zariadením na stredisku Poprad, PD

04.5

23.

Rekonštrukcia križovatky pri železničnom priecestí cesty č. II/534 a II/537 Starý Smokovec - PD

04.5

24.

III/3179 Rekonštrukcia križ. Veľký Šariš III/3179 s MK - pod hradom, odkúpenie PD

04.5

25.

Environmentálne opatrenia v areáli cestmajsterstva Giraltovce, PD

04.5

26.

Klimatizácia administratívnej budovy na cestmajsterstve Humenné , PD

04.5

27.

Výstavba garáží na cestmajsterstve Poprad, PD

04.5

28.

Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Kežmarok, PD

04.5

29.

Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Tatranská Štrba, PD

04.5

30.

Rekonštrukcia sociálno-prevádzkovej budovy N. Šebastová, PD

04.5

31.

Výstavba garáží pre parkovanie vozidiel na cestmajsterstve Nižná Šebastová, PD

04.5

32.

Výstavba autoumyvárky vozidiel na cestmajsterstvách v Chminianskej Novej Vsi, PD

04.5

33.

Výstavba autoumyvárky vozidiel na cestmajsterstvách v Lipanoch, PD

04.5

34.

Rekonštrukcie garáží na cestmajsterstve Stará Ľubovňa, PD

04.5

35.

Rekonštrukcia budovy zimnej údržby na cestmajsterstve Stará Ľubovňa, PD

04.5

36.

Rekonštrukcia prístreškov na dvore v Šemetkovciach, PD

04.5

37.

Rekonštrukcia priečelia s bránami na cestmajsterstve Svidník, PD

04.5

38.

Rekonštrukcia priečelia s bránami na cestmajsterstve Stropkov, PD

04.5
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39.

Skládka CHPM na cestmajsterstve Vranov nad Topľou, PD

04.5

40.

Výstavba prevádzkovo-administratívnej budovy na cestmajsterstve Levoča vrátane PD

04.5

41.

Rekonštrukcia križovatiek na ceste III/3446, PD

04.5

42.

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

04.5

43.

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

04.5

44.

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

04.5

45.

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

04.5

46.

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

04.5

47.

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

04.5

48.

PD - Stabilizácia zosuvu na ceste III/3434, Trnkov

04.5

49.

PD - Stabilizácia zosuvu na ceste III/3460, Janov

04.5

50.

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

04.5

51.

PD - Stabilizácia zosuvu na ceste III/3438, Brestov

04.5

52.

PD - Rekonštrukcia cesty Varhaňovce - Bunetice

04.5

53.

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

04.5

54.

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

04.5

55.

PD - Modernizácia cesty II/538 Štrba - Štrbské Pleso

04.5

56.

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

04.5

57.

PD - Rekonštrukcia mosta č. M954 (II/567 - 013), v km 22,295 cez potok Nižná Jablonka

04.5

58.

PD - Rekonštrukcia mosta č. M701 (II/567 - 008), v km 15,326 cez potok Vilačok obec Svetlice

04.5

59.

PD - Rekonštrukcia mosta č. M1311 (II/559 - 024), v km 45,0104 cez potok Borový v obci Borov

04.5

60.

PD - Rekonštrukcia mosta č. M2618 (II/567 - 006), v km 14,268 cez potok Výrava za obcou Výrava

04.5

61.

PD - Rekonštrukcia mosta č. M5316 (II/575 - 026), cez potok Vydraňka za mestom Medzilaborce časť Vydraň

04.5

62.

PD - Rekonštrukcia mosta č. M1471 (III/3423 - 001), cez rieku Svinka v obci Chminianska Nová Ves

04.5

63.

PD - Rekonštrukcia mosta č. M4795 (III/3423 - 012), cez potok v obci Ovčie

04.5

64.

PD - Rekonštrukcia mosta č. M1852 (III/3437 - 001), cez Kapušiansky potok v obci Vyšná Šebastová - časť Severná

04.5

65.

PD - Rekonštrukcia mosta č. M2193 (III/3183 - 008), cez potok Horošov za obcou Majdan

04.5

66.

PD - Rekonštrukcia mosta č. M3759 (III/3216 - 003), cez potok Rovinka pred obcou Vyšný Slavkov

04.5

67.

PD - Rekonštrukcia mosta č. M5651 (III/3098 - 005), cez potok Biela voda za obcou Rakúsy

04.5

68.

PD - Rekonštrukcia mosta č. M3911 (III/3077 - 001), cez potok za obcou Tatranská Kotlina

04.5

69.

PD - Rekonštrukcia mosta č. M3279 (III/3108 - 006), cez potok Závrh v obci Jezersko

04.5

70.

PD - Rekonštrukcia mosta č. M412 (III/3108 - 007), cez potok Závrh v obci Jezersko

04.5

71.

PD - Rekonštrukcia mosta č. M7723 (III/3076 - 006), cez potok Strážsky v obci Poprad - Stráže

04.5

72.

PD - Rekonštrukcia mosta č. M1139 (III/3628 - 002), cez kanál v obci Malá Domaša

04.5

73.

PD - Rekonštrukcia mosta č. M4847 (III/3637 - 001), cez Kazimírsky potok pred obcou Vyšný Kazimír

04.5

74.

PD - Rekonštrukcia mosta č. M6695 (III/3629 - 004), cez potok Ondalík v obci Rafajovce

04.5

75.

PD - Rekonštrukcia cesty II/539, Mengusovce - Vyšné Hágy

04.5

76.

PD - Juhovýchodný obchvat mesta Prešov - cesta II. triedy

04.5

77.

PD - Severovýchodný obchvat mesta Vranov nad Topľou - cesta II. triedy

04.5

78.

PD - Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste II/575, Stropkov - Krušinec

04.5

79.

PD - Umiestnenie a výstavba meteostaníc v rámci Prešovského samosprávneho kraja

04.5

80.

PD - II/540 Obchvat obce Veľká Lomnica, I. etapa

04.5

81.

PD - Rekonštrukcia cesty II/566, Ulič - Ruská Volová

04.5
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82.

PD - Rekonštrukcia strechy na garážach v areáli prevádzkového dvora Prešov

04.5

83.

PD - Rekonštrukcia mosta č. M4204 (III/3185-002), most cez inundačný kanál za obcou Červenica pri Sabinove

04.5

84.

Projektové dokumentácie - zníženie energetickej náročnosti budov

04.5

85.

Projektová dokumentácia Domaša

04.5

86.

04.5

89.

Projektové dokumentácie-prepojenie Vysokých Tatier a Slov. raja
EuroVelo 11- príprava projektovej dokumentácie pre zvyšné obce na severnom úseku spojená s majetkovoprávnym
vysporiadaním pozemkov (Plavnica, Hromoš, Plaveč, Orlov)
EuroVelo 11 projektová dokumentácia pre účely výstavby cyklotrás na vybraných úsekoch (Haniska, Kendice, Drienovská
Nová Ves, Ličartovce, Janovík, Bretejovce, Seniakovce)
PD - Rekonštrukcia mosta č. M5145 (III/3183 - 010), cez Suchovlčí potok pred obcou Livov

90.

PD - Rekonštrukcia mosta č. M3182 (II/545-037), cez potok Šibský pred mestom Bardejov

04.5

91.

PD - Rekonštrukcia mosta č. M2674 (III/3828 - 003), cez bezmenný potok v obci Baškovce

04.5

92.

PD - Rekonštrukcia mosta č. M5186 (III/3888 - 001), v km 0,075, cez potok Pčolinka pred obcou Čukalovce

04.5

93.

PD - Rekonštrukcia mosta č. M563 (III/3839 - 004), v km 5,344, cez potok Hrušovska v obci Vyšný Hrušov

04.5

94.

PD - Rekonštrukcia mosta č. M9660 (III/3868 - 003), cez potok Hlboký - Kalinov

04.5

95.

PD - Rekonštrukcia mosta č. M7234 (III/3445 - 004), cez bezmenný potok v obci Petrovany

04.5

96.

PD - Rekonštrukcia mosta č. M2211 (III/3440 - 009), cez potok Lekeš v obci Dulova Ves

04.5

97.

PD - Rekonštrukcia mosta č. M2506 (III/3183 - 007), cez bezmenný potok za obcou Majdan

04.5

98.

PD - Rekonštrukcia mosta č. M6713 (III/3183 - 006), cez potok Horošov za obcou Majdan

04.5

99.

PD - Rekonštrukcia mosta č. M838 (III/3061 - 004), cez rieku Čierny Váh pred obcou Liptovská Teplička

04.5

87.
88.

04.5
04.5
04.5

100. PD - Rekonštrukcia mosta č. M3605 (II/547 - 043), cez potok Margecanka, k. ú. Spišské Podhradie

04.5

101. PD - Rekonštrukcia mosta č. M2646 (III/3099 - 003), most cez miestny potok v obci Holumnica

04.5

102. PD - Rekonštrukcia mosta č. M7723 (III/3076 - 006), cez potok Strážsky v obci Poprad - Stráže

04.5

103. PD - Rekonštrukcia mosta č.M5833( III/3450-049), most nad železničnou traťou a MK v meste Prešov, DRS

04.5

104. PD - Rekonštrukcia križovatky na ceste III/3102, Stará Lesná, v km 5,900

04.5

105. PD - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3550, Svidník - Vyšná Jedľová

04.5

106. PD - Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách III/3462 a III/3460, Sedlice - Bzenov

04.5

107. PD - Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste II/575, Stropkov - Krušinec

04.5

108. PD - Výstavba mosta Dlhé Klčovo - Nižný Hrušov, vrátane napojenia na cestu III/3621

04.5

109. PD - Výstavba areálu zariadenia muzeálneho typu- Jedľovka

04.5
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Príloha č. 4

Zásobník MPV - SÚC PSK
P.Č. Názov projektovej dokumentácie

FK

1.

Kúpa nehn. majetku z vlastníctva SR - Slovenská správa ciest, a to pozemnej komunikácie I/68 v dĺžke 0,515 km
a pozemkov nachádzajúcich sa pod úsekom prevádzanej komunikácie v k. ú. Lipany

04.5

2.

Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho - Obec Kolbovce - pozemky v celkovej výmere 12 135 m2

04.5

3.

04.5

4.

MPV - Odstránenie bodových závad na ceste III/3491 a rekonštrukcia mosta 3491-011 za obcou Fričkovce
MPV - III/3066 križovatka s cestou I/18 Gánovce

5.

MPV - SÚC PSK, oblasť Poprad - areál Poprad

04.5

6.

MPV - SÚC PSK, oblasť Prešov - areál Nižná Šebastová

04.5

7.

MPV - Rekonštrukcia mosta č. 3584-001 Krušinec

04.5

8.

Kúpa úseku miestnej komunikácie a pozemku pod ňou v k. ú. Podolínec z vlastníctva mesta Podolínec

04.5

9.

04.5

16.

Kúpa pozemkov v k. ú. Prešov z vlastníctva RoTTeL Energy, s.r.o.
Majetkovoprávna príprava investičných akcií vrátane vyhotovenia geometrických plánov a znaleckých posudkov pre nové
investičné akcie 2021-2023
Majetkovoprávna príprava vrátane vyhotovenia geometrických plánov a znaleckých posudkov pre investičnú akciu "III/3832
preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto Humenné"
MPV v súvislosti so stavbou III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská) od vlastníka: Jozef Jurášek,
r. Jurášek
MPV v súvislosti so stavbou III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská) od vlastníka: Vlasatý,
r. Vlasatý a spol. (LV č. 3959)
MPV v súvislosti so stavbou III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská) od vlastníka: Prešov Park 1,
s.r.o.
MPV v súvislosti so stavbou III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská) od vlastníka: Prešov Park 2,
s.r.o.
MPV v súvislosti so stavbou Rek. križovatky na ceste I/68 a III/3154 Pusté Pole

17.

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

04.5

18.

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

04.5

19.

MPV v súvislosti so stavbou III/3445 Prešov - Petrovany

04.5

20.

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

04.5

21.

MPV v súvislosti so stavbou II/546 Prešov - Klenov

04.5

22.

MPV v súvislosti so stavbou II/545 Kapušany - Demjata

04.5

23.

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

04.5

24.

Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúcich - Ing. Dušan Kačmarik a Mgr. Helena Gašpárová

04.5

25.

MPV areálu Hanušovce nad Topľou, k. ú. Ďurďoš od vlastníka Viera Babenská

04.5

26.

MPV areálu Hanušovce nad Topľou, k. ú. Ďurďoš od vlastníka Viera Čebrová

04.5

27.

04.5

29.

MPV prekládka plynovodu v k. ú. Stará Ľubovňa od vlastníka Bc. Daniela Vargová
EuroVelo 11- príprava projektovej dokumentácie pre zvyšné obce na severnom úseku spojená s majetkovoprávnym
vysporiadaním pozemkov (Plavnica, Hromoš, Plaveč, Orlov)
MPV - pozemky k. ú. Haligovce, Obec Haligovce

30.

MPV - pozemky k. ú. Lopúchov, Obec Lopúchov

04.5

31.

Kúpa nehn. majetku z vlastníctva obce Šiba, a to pozemnej komunikácie III/3494 a pozemkov nachádzajúcich
sa pod úsekom prevádzanej komunikácie v k. ú. Šiba

04.5

32.

Kúpa nehn. majetku z vlastníctva obce Zlatník, a to pozemnej komunikácie III/3610 a pozemku nachádzajúcich
sa pod úsekom prevádzanej komunikácie v k. ú. Zlatník

04.5

33.

Kúpa nehn. majetku z vlastníctva obce Zámutov, a to pozemnej komunikácie III/3614 a pozemkov nachádzajúcich
sa pod úsekom prevádzanej komunikácie v k. ú. Zámutov

04.5

10.
11.
12.
13.
14.
15.

28.

04.5

04.5
04.5
04.5
04.5
04.5
04.5
04.5

04.5
04.5
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34.

Kúpa nehn. majetku z vlastníctva obce Vaniškovce, a to pozemnej komunikácie III/3495 a pozemkov nachádzajúcich sa
pod úsekom prevádzanej komunikácie v k. ú. Vaniškovce

04.5

35.

Kúpa nehn. majetku z vlastníctva obcí Osikov a Bartošovce, a to pozemnej komunikácie III/3524 a pozemkov
nachádzajúcich sa pod úsekom prevádzanej komunikácie v k. ú. Osikov a Bartošovce

04.5

Majetkovoprávne vysporiadanie k investičným akciám:
36.

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

04.5

37.

Rekonštrukcia mosta č. M101 (3489-001), cez potok Sekčov pred obcou Nižné Raslavice

04.5

38.

Rekonštrukcia mosta M5150 (III/3840-001) cez rieku Laborec v obci Veľopolie

04.5

39.

Rekonštrukcia mosta M7592 (II/567-017), most v km 25,459 cez potok Udava pred obcou Hostovice

04.5

40.

Výstavba mosta č. 567-007, pred obcou Svetlice

04.5

41.

Rekonštrukcia mosta č. M2660 (III/3452 - 003), cez Potocký potok pred obcou Terňa

04.5

42.

Rekonštrukcia mosta č. M1293 (III/3445 - 001), cez potok pred obcou Petrovany

04.5

43.

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

04.5

44.

Rekonštrukcia mosta M2990 (III3189-003), most cez potok Lúčanka v obci Lúčka

04.5

45.

Rekonštrukcia mosta M4102 (III3177-005), most cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice

04.5

46.

Rekonštrukcia mosta č. M4848 (III/3423 - 008), cez potok Križovianka za obcou Križovany

04.5

47.

Rekonštrukcia mosta M6687 na ceste II_546, cez Bajerovský potok v obci Rokycany

04.5

48.

Rekonštrukcia mosta M6614 (III3193-001), most cez potok Rohovčík pred obcou Krivany

04.5

49.

Rekonštrukcia mosta M6883 (III3216-009), most cez potok Kanišov v obci Nižný Slavkov

04.5

50.

Rekonštrukcia mosta č. 3225 - 002 Levočská dolina

04.5

51.

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

04.5

52.

Rekonštrukcia mosta M4416 (III_3080 - 005), Poprad - Veľký Slavkov

04.5

53.

Rekonštrukcia mosta č. M7723 (III/3076 - 006), cez potok Strážsky v obci Poprad - Stráže

04.5

54.

Rekonštrukcia mosta M6929 (III/3061 - 012), Liptovská Teplička

04.5

55.

Rekonštrukcia mosta M3084 (II/536-019), most cez potok v obci Abrahámovce

04.5

56.

Rekonštrukcia mosta M3236 (III3208-002), most cez potok pred obcou Domaňovce

04.5

57.

Rekonštrukcia mosta M3957 (III3208-003), most cez miestny potok, k. ú. Domaňovce

04.5

58.

Rekonštrukcia mosta M4878 (III3204-002), most cez miestny potok, k. ú. Vyšné Repaše

04.5

59.

Rekonštrukcia mosta M6579 (III3060-003), most cez ŽSR v úseku trate Svit - Štrba

04.5

60.

Rekonštrukcia mosta M7328 (III3077-003), most cez Najdický potok v obci Lendak

04.5

61.

Rekonštrukcia mosta č. M3911 (III/3077-001), Tatranská Kotlina - Lendak

04.5

62.

Rekonštrukcia mosta M7452 (III3205-001), most cez miestny potok pred obcou Pavľany

04.5

63.

Rekonštrukcia mosta M910 (II536-021), most cez potok Tvarožiansky za obcou Vrbov

04.5

64.

Rekonštrukcia mosta M936 (II536-020), most cez Horný potok v obci Vrbov

04.5

65.

Rekonštrukcia mosta M1867 (3076-002) v meste Poprad (Strážov)

04.5

66.

04.5

67.

Rekonštrukcia mosta M7447 (3212-002), cez Klčovský potok pred obcou Katúň
Rekonštrukcia mosta č. M3605 (II/547 - 043), cez potok Margecanka, k. ú. Spišské Podhradie

68.

Rekonštrukcia mosta č. M5014 (III/3095-002), cez rieku Poprad v obci Huncovce

04.5

69.

Rekonštrukcia mosta M6144 (III3109-006), most cez potok Kremeň v obci Osturňa

04.5

70.

Rekonštrukcia mosta M3149 (III3577-007), cez potok Čerťaž pred obcou Soľník

04.5

71.

Rekonštrukcia mosta č. 3886-007, Zboj

04.5

72.

Rekonštrukcia mosta M7290 (II/558-011), most v km 31,315 cez potok v obci Príslop

04.5

73.

Rekonštrukcia mosta M5872 (III/3733-005), most cez Hrušovský potok v obci Nižný Hrušov

04.5

74.

III/3832 Preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto Humenné

04.5

04.5
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75.

III/3458 Fulianka - spojka

04.5

76.

Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany

04.5

77.

Rekonštrukcia mosta M5833 (č. 68/049) nad železničnou traťou a MK v meste Prešov

04.5

78.

(PO) III/3440 Prešov - most cez Sekčov (ul. Solivarská),

04.5

79.

III/3445 Prešov – Petrovany

04.5

80.

Poprad - Starý Smokovec II/534 - II. etapa

04.5

81.

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3491, Hertník – Kľušovská Zábava

04.5

82.

Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou Palota

04.5

83.

Rekonštrukcia mosta 3078 - 003 Lysá Poľana

04.5

84.

Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec

04.5

85.

Modernizácia cesty III/3510, Kochanovce - Nemcovce

04.5

86.

Odstránenie bodovej závady na ceste III/3491 v obci Raslavice

04.5

87.

Odstránenie bodových závad na ceste III/3500 Lukavica, I. etapa

04.5

88.

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

04.5

89.

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3495 Vaniškovce - Raslavice

04.5

90.

Modernizácia cesty III/3500, Vyšná Voľa - Nižná Voľa

04.5

91.

Styková križovatka ciest II/545 , v staničení 31,300 km, pred mestom Bardejov

04.5

92.

Modernizácia cesty III/3826, Ohradzany - Lukačovce

04.5

93.

Rekonštrukcia cesty II/554, Ondavské Matiašovce - Košarovce

04.5

94.

Modernizácia cesty III/3820, Vyšná Sitnica - Závada

04.5

95.

Rekonštrukcia križovatky na ceste II/542 a III/3111 Matiašovce

04.5

96.

Rekonštrukcia cesty III/3227 v obci Spišský Štvrtok - Hrabušice

04.5

97.

Stabilizácia zosuvov na ceste II/559, za obcou Čabiny

04.5

98.

Rekonštrukcia cesty II/567, Hostovice - Pčoliné

04.5

99.

Rekonštrukcia cesty II/575, Makovce - Malá Poľana

04.5

100. Rekonštrukcia objektov pre odvodnenie cesty III/3440, mesto Prešov

04.5

101. Styková križovatka pod Šarišským hradom

04.5

102. Odstránenie nevyhovujúceho stavu cesty III/3179, Veľký Šariš

04.5

103. Odstránenie bodovej závady na ceste III/3436, Nemcovce - pod železničným podjazdom

04.5

104. Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, v mieste napojenia na cestu III/3174

04.5

105. Stabilizácia zosuvu III/3431 Fintice

04.5

106. Stabilizácia zosuvu na ceste III/3434, Trnkov

04.5

107. Stabilizácia zosuvu na ceste III/3460, Janov

04.5

108. Stabilizácia zosuvu na ceste III/3443, Dulova Ves – Záborské

04.5

109. Stabilizácia zosuvu na ceste III/3438, Brestov

04.5

110. Rekonštrukcia cesty Varhaňovce - Bunetice

04.5

111. Odstránenie výškovej nerovnosti na ceste III/3174 v obci Šarišské Sokolovce

04.5

112. Rekonštrukcia cesty III/3444, Abranovce

04.5

113. Rekonštrukcia križovatiek na ceste III/3446

04.5

114. Modernizácia cesty - Petrovany

04.5

115. Modernizácia cesty II/536, Jánovce - Abrahámovce

04.5

116. Odstránenie nevyhovujúceho stavu cesty II/536, medzi obcami Vlková a Vrbov

04.5

117. Zvýšenie únosnosti cestného telesa cesty II/537, západ

04.5
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118. Zvýšenie únosnosti cestného telesa cesty II/537, východ

04.5

119. Rekonštrukcia križovatky ciest III/3093 a III/3079, Veľký Slavkov - Mlynica

04.5

120. Rekonštrukcia cesty III/3093, Mlynica

04.5

121. Rekonštrukcia cesty III/3074, Spišské Bystré

04.5

122. Odstránenie bodových závad na ceste II/540, v obci Veľká Lomnica

04.5

123. Rekonštrukcia cesty III/3080, Veľký Slavkov - križovatka ciest III/3080 a III/ 3093

04.5

124. Modernizácia cesty III/3078, Lysá Poľana - Podspády

04.5

125. Modernizácia cesty II/538 Štrba - Štrbské Pleso

04.5

126. Modernizácia cesty III/3190, Dubovica

04.5

127. Odstránenie bodových závad na ceste III/3182, Sabinov - Červená Voda

04.5

128. Odstránenie nevyhovujúceho stavu cestného telesa cesty II/556, za obcou Mičakovce

04.5

129. Modernizácia cesty III/3552, Vyšná Jedľová - Belejovce

04.5

130. Odstránenie bodovej závady na ceste III/3537, pred obcou Svidnička

04.5

131. Odstránenie bodovej závady na ceste III/3543 za obcou Hunkovce

04.5

132. Odstránenie bodovej závady na ceste III/3136, za Ďurková - pod železničným mostom

04.5

133. Stabilizácia zosuvu na ceste III/3099 Holumnica

04.5

134. Stabilizácia zosuvu III/3142 Malý Lipník - Sulín

04.5

135. Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník

04.5

136. Rekonštrukcia cesty III/3138, Plavnica - Sulín, II. etapa

04.5

137. Rekonštrukcia cesty III/3108, Jezersko

04.5

138. Rekonštrukcia cesty III/3573, Piskorovce - Mrázovce

04.5

139. II_556 Fijaš - Lomné

04.5

140. Rekonštrukcia cesty III/3586, hranica okresu Stropkov - Chotča

04.5

141. III_3635 Malá Domaša - Detrík (zosuv)

04.5

142. Modernizácia cesty III/3635, Dobra - Malá Domaša

04.5

143. Modernizácia cesty III/3608, Vyšný Žipov - Skrabské

04.5

144. Odstránenie bodovej závady na ceste III/3612, za obcou Soľ

04.5

145. Rekonštrukcia cesty II/576, Banské - hr. kraja KSK

04.5

146. Výstavba mosta Dlhé Klčovo - Nižný Hrušov, PD

04.5

147. MPV Poloniny Trail

04.5

148. EuroVelo 11 - majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov (Plavnica, Hromoš, Plaveč, Orlov)

04.5

149. EuroVelo 11 - Prešov – Košice - MPV

04.5
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K bodu 5 – Návrh VZN PSK č. ../2022 o financovaní jazykových
škôl, základných umeleckých škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Ing.

a školských

zariadení

Makara, vedúci odboru financií
Úradu PSK, predkladá predmetný návrh VZN PSK. V decembri bolo zastupiteľstvom
schválené podobné VZN, ale schválením nového zákona NR SR vznikol nesúlad medzi
prijatým VZN ako nižšou právnou normou a novým zákonom, preto musel odbor financií
pristúpiť k aktualizácii VZN. Momentálne sa dajú cez VZN riešiť zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK. Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti súkromných osôb alebo iných
právnických osôb budú riešené podľa zákona formou zmluvy. Rozsah tohto VZN bol upravený
len o paragrafy týkajúce sa súkromných osôb a o výšku normatívu pre jazykové školy zo 155
eur na 180 eur. Dôvodom je skutočnosť, že kvôli covidovej situácii poklesol asi o 25 % počet
poslucháčov jazykových škôl, preto majú jazykové školy nedostatok výberu na študijnom.
Neexistuje iný spôsob dočasnej výpomoci. V budúcnosti odbor školstva pripravuje iné riešenie
Pre tento rok sa nenašlo iné riešenie, iba dofinancovanie dvoch jazykových škôl zvýšením
normatívu na 180 eur.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa zákona NR SR č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov a zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov s c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho
kraja č. 93/2022 o financovaní jazykových škôl, základných umeleckých škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.
Hlasovanie:
za: 53
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

Príloha tohto uznesenia:
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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
č. 93/2022
o financovaní jazykových škôl, základných umeleckých škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja

Zverejnené:

8. marca 2022

Schválené:

4. apríla 2022, uznesením Z PSK č. 932/2022

Platnosť:

6. apríla 2022 (dňom vyvesenia na úradnej tabuli)

Účinnosť:

1. mája 2022
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Všeobecne záväzné nariadenie
Prešovského samosprávneho kraja
č. 93/2022
o financovaní jazykových škôl, základných umeleckých škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) v súlade s § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a)
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 12 c) zákona NR SR
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“)

I. ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Účel
Účelom tohto VZN je určiť:
a) výšku príspevku na mzdy a prevádzku v jazykových školách, základných umeleckých
školách a školských zariadeniach, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK,
b) zdroje, podmienky a lehoty poskytnutia, použitia a vyúčtovania príspevku.

§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) doplnkovým jedlom – sú raňajky, desiata alebo olovrant vydané žiakovi v školskom
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.
b) dieťa a iná osoba v CVČ – je fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje výchovno-vzdelávacej,
záujmovej a rekreačnej činnosti počas celého kalendárneho roka, najmä v oblasti športu,
umenia a vedy. Centrum voľného času usmerňuje rozvoj záujmov žiaka, utvára podmienky na
rozvíjanie a zdokonaľovanie jeho praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov
užitočného využívania voľného času do veku 30 rokov.
c) dieťa v školskom klube detí – fyzická osoba, ktorá plní povinnú školskú dochádzku, pre ktorú
školský klub detí zabezpečuje činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia
zameranú na jej prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase
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školských prázdnin. Činnosť, ktorú zabezpečuje školský klub detí, nie je totožná s činnosťou
zabezpečovanou centrom voľného času.
d) hlavným jedlom – je obed alebo večera vydané žiakovi v školskom zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.
e) lôžkodeň – je jedno prenocovanie dieťaťa materskej školy, žiaka základnej alebo strednej
školy v ubytovacom zariadení počas doby ubytovania v škole v prírode.
f) normatívom – je schválená výška príspevku na jedného poslucháča jazykovej školy, na
jedného žiaka základnej umeleckej školy a na jedného žiaka/dieťa/osobu školského zariadenia
na kalendárny rok.
g) normatív na výkon – schválená výška príspevku na jedno vydané hlavné a doplnkové jedlo
v zariadeniach školského stravovania, na jeden lôžkodeň v škole v prírode.
h) poslucháč jazykovej školy – je fyzická osoba, ktorej jazyková škola poskytuje jazykové
vzdelávanie v cudzích jazykoch podľa vzdelávacieho programu, organizuje aj vyučovanie
cudzích jazykov s odborným zameraním a pripravuje na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť.
i) príspevkom – sú finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu PSK subjektom
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
j) výkon – vydané hlavné jedlo, vydané doplnkové jedlo, lôžkodeň.
k) zariadením školského stravovania – je školská jedáleň (ŠJ), výdajná školská jedáleň (VŠJ),
škola, ktorej žiaci sa stravujú v školskej jedálni alebo vo výdajnej školskej jedálni pri inej škole,
prípadne v inom stravovacom zariadení (EŠS).
l) žiak v školskom internáte – žiakom je fyzická osoba, ktorej školský internát poskytuje
výchovno-vzdelávaciu činnosť v čase mimo vyučovania a úzko spolupracuje s rodinou žiaka.
Školský internát poskytuje žiakovi ubytovanie a stravovanie a vytvára podmienky na
uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov prostredníctvom mimoškolských aktivít.
m) žiak v školskom internáte pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami –
žiakom je fyzická osoba so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktorú internát
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie. Hlavnou činnosťou je vzdelávacia činnosť, nenáročná
záujmová činnosť zameraná na uspokojovanie záujmov žiaka v čase mimo vyučovania a
oddychovo-relaxačná činnosť. Žiakovi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami podľa stupňa a
charakteru jeho znevýhodnenia pri začleňovaní do voľnočasových aktivít je venovaná
priebežne zvláštna pozornosť.
n) žiak v základnej umeleckej škole – žiakom je fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na umeleckej
výchove a vzdelávaní podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania.

§3
Zdroje poskytovania finančných prostriedkov
(1) Zdrojom na poskytovanie finančných prostriedkov sú vlastné príjmy bežného rozpočtu
PSK, poukázané PSK podľa osobitného zákona1.

1

Zákon NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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(2) Finančné prostriedky – vlastné príjmy PSK na tento účel, sa vytvárajú v procese jeho
hospodárenia a sú súčasťou procesu schvaľovania rozpočtu a jeho zmien na príslušný
kalendárny rok.
(3) Zastupiteľstvo PSK schvaľuje objem finančných prostriedkov pre účely poskytnutia
príspevkov pre jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK.
(4) Zastupiteľstvo PSK schvaľuje v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia výšku:
a) normatívu na jedného poslucháča jazykovej školy, žiaka základnej umeleckej školy a dieťa
(žiaka) školského zariadenia,
b) normatívu na výkon - vydané jedno hlavné a jedno doplnkové jedlo v zariadeniach školského
stravovania; lôžkodeň v škole v prírode.

(5) Poskytovanie finančných prostriedkov podľa tohto VZN nesmie vytvárať a zvyšovať dlh
PSK na konci rozpočtového roka.

II. ČASŤ
POSKYTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
JAZYKOVÝM ŠKOLÁM, ZÁKLADNÝM UMELECKÝM
ŠKOLÁM A ŠKOLSKÝM ZARIADENIAM
§4
Tvorba a poskytovanie finančných prostriedkov
(1) Jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
PSK majú rozpočtovú alebo príspevkovú formu hospodárenia a svojím rozpočtom sú zapojené
podľa osobitného predpisu2 na rozpočet PSK.
(2) Zastupiteľstvo PSK schvaľuje rozpočet a zmeny rozpočtu normatívnych finančných
prostriedkov účelovo určených pre zabezpečenie financovania jazykových škôl, základných
umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
(3) Jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam (okrem
zariadení školského stravovania a škôl v prírode) v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa pre
nasledujúci kalendárny rok určuje rozpočet finančných prostriedkov na preukázaný počet
poslucháčov jazykovej školy, na preukázaný počet žiakov základnej umeleckej školy a na
preukázaný počet žiakov (detí) školského zariadenia podľa stavu k 15. septembru príslušného
kalendárneho roka prepočítaných súčinom podľa normatívu určeného v prílohe č. 1.
Zariadeniam školského stravovania a školám v prírode v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa
pre nasledujúci kalendárny rok určuje rozpočet finančných prostriedkov ako súčet skutočne
poskytnutých výkonov za január až august príslušného kalendárneho roka a predpoklad
poskytnutia výkonov na september až december príslušného kalendárneho roka prepočítaných
súčinom podľa normatívu určeného v prílohe č. 1.

2

§ 8 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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(4) Lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude PSK financovať jazykové školy,
základné umelecké školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti je do 25.
septembra kalendárneho roka. Štruktúra údajov bude každoročne stanovená Odborom školstva
PSK.
(5) Normatív na jedného poslucháča jazykovej školy, žiaka základnej umeleckej školy, žiaka
(dieťa) školského zariadenia a normatív na výkon - jedno jedlo a jeden lôžkodeň je uvedený
v prílohe č. 1 tohto VZN. Výška normatívu podlieha v priebehu roka zmenám podľa ods. 2
tohto paragrafu.
(6) PSK môže prideliť jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským
zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti okrem normatívnych finančných
prostriedkov aj mimoriadne finančné prostriedky nenormatívne s účelovým určením, ktoré sa
nezapočítavajú do objemu finančných prostriedkov stanovených pre výpočet poskytnutých
finančných prostriedkov podľa osobitného zákona3.
(7) PSK oznámi jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku ročného príspevku najneskôr do 31. januára
príslušného kalendárneho roka.
(8) PSK každoročne poskytuje finančné prostriedky jazykovým školám, základným
umeleckým školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na
kalendárny rok mesačne vo výške 1/12 schváleného rozpočtu v lehote najneskôr do 25. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca.

§5
Vyúčtovanie finančných prostriedkov
(1) Jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
PSK sú povinné vykonať vyúčtovanie poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov
predkladaním kvartálnych uzávierok v účtovníckom programe a rozborov hospodárenia.
(2) O vzniknutý rozdiel medzi poskytnutými normatívnymi finančnými prostriedkami
prepočítanými podľa § 4 ods. 3 tohto VZN a skutočným počtom poslucháčov jazykovej školy,
skutočným počtom žiakov v základnej umeleckej škole, skutočným počtom žiakov (detí)
školského zariadenia, skutočným počtom vydaných jedál a skutočným počtom lôžkodní
prepočítaných podľa normatívov uvedených v prílohe č. 1 tohto VZN, môže byť následne
organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja upravený rozpočet pre
kalendárny rok.

§6
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového
stavu alebo výnimočného stavu

3

§ 9 ods. 12 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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(1) V prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu podľa
osobitného zákona4 a v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, platných aj pre územie
samosprávneho kraja, môže predseda PSK rozhodnúť o ponechaní alebo pridelení finančných
prostriedkov vo výške ním určenej pre jazykové školy, základné umelecké školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. O takto poskytnutých finančných prostriedkoch
je predseda PSK povinný informovať Zastupiteľstvo PSK na najbližšom zasadnutí.

§7
Záverečné ustanovenia
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie Prešovského
samosprávneho kraja č. 91/2021 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a o
financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej
právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

§8
Účinnosť
(1) Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 93/2022 bolo v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov schválené Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho
kraja dňa 4. apríla 2022 uznesením č. 932/2022.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja nadobúda platnosť
dňom jeho vyhlásenia, a to vyvesením jeho úplného znenia na úradnej tabuli samosprávneho
kraja.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja nadobúda účinnosť
1. mája 2022.

V Prešove dňa 4. 4. 2022
v. r.
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda
Prešovského samosprávneho kraja

4

Zákon NR SR č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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Príloha č. 1

Normatívy pre jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja

Skratka
kategórie
ŠKD

Kategória školských zariadení – jazykové školy
základné umelecké školy a školské zariadenia
Školský klub detí

Normatív poslucháč/
žiak/ dieťa/
Eur/rok

Normatív na
výkon jedlo/
lôžkodeň

450,00

/

ŠJ

Školská jedáleň – hlavné jedlo

/

1,70

ŠJ

Školská jedáleň – doplnkové jedlo

/

0,40

ZUŠ - IF Základná umelecká škola – individuálna forma

550,00

/

ZUŠ - SF Základná umelecká škola – skupinová forma

300,00

/

90,00

/

1 400,00

/

3 637,00

/

180,00

/

50,00

/

/

9,00

CVČ
ŠI

Centrum voľného času
Školský internát

Školský internát pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
JŠ - I. Jazyková škola – poslucháči, ktorí sú žiakmi ZŠ, SŠ
kategória denného štúdia alebo študentmi VŠ denného štúdia
Jazyková škola – poslucháči, ktorí sú žiakmi SŠ iného ako
JŠ - II.
denného štúdia alebo študentmi VŠ externého štúdia
kategória
alebo dospelí
ŠI Š

ŠvP

Škola v prírode - lôžkodeň
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K bodu 6 – Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok
a ich odpísanie z účtovnej evidencie:

Podľa slov Ing. Makaru, vedúceho
odboru financií Úradu PSK, všetky predložené pohľadávky sú nad 3,5 tis. eur, lebo
pohľadávky do 3,5 tis. eur má v kompetencii predseda PSK. Ide o 3 pohľadávky za poskytnuté
sociálne služby po nebohých klientoch. Prešli aj dedičským konaním, ale nebohí nemali
majetok, resp. mali majetok nepatrnej veľkosti. Momentálne už neexistuje iný spôsob
uplatnenia týchto pohľadávok. Jedinou cestou je upustenie od ich vymáhania a týmto spôsobom
ich dostať z účtovníctva. Štvrtou pohľadávkou je pohľadávka SOŠ remesiel a služieb v Poprade
za nájom ešte z roku 2000. V priebehu 22 rokov exekútori niekoľkokrát konštatovali
nevymožiteľnosť tejto pohľadávky a nakoniec bolo vymáhanie ukončené. PSK vyčerpal všetky
možnosti na vymáhanie pohľadávky, jedinou cestou je jej odpísanie.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa 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. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o
majetku vyšších územných celkov v platnom znení a v nadväznosti na § 16 písm. q) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
A. schvaľuje
A.1. v zmysle § 12 ods. 7 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom
znení trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie správcov
majetku:
a) Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Družstevná 25/3, 059 35 Batizovce, voči Helene
Hlaváčovej v celkovej čiastke 5 952,90 eur
b) Centra sociálnych služieb AMETYST, 049 01 Tovarné 117, voči Johane Hurajtovej v celkovej
čiastke 3 627,87 eur
c ) Domova pre seniorov, Mierová 88, 064 01 Stará Ľubovňa, voči Milanovi Pagáčovi v celkovej
čiastke 8 070,51 eur.

A.2. v zmysle § 12 ods. 7 písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom
znení trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie správcu
majetku:
Strednej odbornej školy remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad, voči Stanislavovi
Školníčekovi, i. s. š., v celkovej čiastke 4 075,92 eur.
Hlasovanie:
za: 53
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 7 – Akčný plán na podporu hospodárskeho rastu v PSK
iniciatívy Catching-up Regions IV (CuRI IV.):

JUDr. Kocák, vedúci
odboru projektového riadenia Úradu PSK, informoval prítomných už o IV. pokračovaní
konkrétnych aktivít zadefinovaných v rámci spolupráce dobiehajúcich regiónov, ktorá prebieha
medzi PSK, Svetovou bankou, Európskou komisiou a Ministerstvom investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR. Akčný plán č. IV prirodzene nadväzuje na predchádzajúce plány
č. I, II, III prijaté v minulých rokoch v konkrétnych 4 komponentoch, ktoré sú výsledkom
samotných aktivít aj PSK. Komponent I. Zlepšenie integrácie marginalizovaných Rómov. PSK
implementuje s obcami Dlhé Stráže, Ostrovany, Varhaňovce, Čičava, Varadka a Krivany
aktivity v rámci integrovaných výziev zverejnených v rámci operačného programu ľudské
zdroje v gescii ministerstva vnútra. Konkrétne aktivity sú rozdelené do 4 intervenčných oblastí
tohto komponentu: 1. Integrované investičné balíky na podporu poskytovania základných
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služieb v pilotných obciach. Zdôraznil slovo integrované, nakoľko sa stáva, že výzvy nie sú
v súlade s vecným a časovým harmonogramom týkajúcim sa jednotlivých obcí. Cieľom PSK
je odkonzultovanie s príslušnými riadiacimi orgánmi v spolupráci so Svetovou bankou
a ministerstvom tak, aby jednotlivé výzvy na seba nadväzovali a obce sa mohli sústrediť aj na
aktivity, ktoré môžu realizovať skôr a neovplyvňujú aktivity, ktoré je potrebné realizovať
neskôr. Aktivity PSK v tejto intervenčnej oblasti sa budú zameriavať na žiadosti o finančný
príspevok pre týchto 6 pilotných obcí a úsilie o financovanie ďalších projektov, akými sú
základné školy, školské zariadenia pre šport, telocvične, ihriská, rekonštrukcie budov, aj
z iných zdrojov ako je integrovaná výzva napr. z grantov PSK, v rámci RIÚS a ostatných
dostupných zdrojov. PSK bude pomáhať v spolupráci so Svetovou bankou komunikovať týmto
obciam s verejnými subjektmi ako sú okresné úrady, rôzne inštitúcie ako SPF, ktoré sa
podieľajú na implementácii týchto projektov. PSK bude pokračovať v podpore realizácie
schválených projektov v spolupráci s ARR PSK alebo pri projektoch, kde sa ARR PSK
nepodieľa na ich realizácii. 2. Sociálne podniky. Je to nóvum týkajúce sa spolupráce PSK
a Svetovej banky. Ide o podporu zakladania sociálnych podnikov v gescii PSK alebo
jednotlivých obcí, ktoré budú zamerané na komunitu MRK, konkrétne na znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie resp. sociálne znevýhodnených, dlhodobo nezamestnaných atď.
PSK bude organizovať stretnutia manažérov sociálnych podnikov s cieľom vytvárania sietí
výmeny skúseností a školenia, poskytovať poradenstvá, stimulovať verejné obstarávania, aby
sa sociálne podniky mohli zúčastňovať rôznych verejných obstarávaní atď. 3. Podpora pre
adekvátne prístrešie. V rámci CuRI III spolupracovali obce Varadka a Čičava na podpore
zabezpečenia adekvátneho prístrešia pre komunitu MRK. V rámci CuRI IV bude pokračovať
spolupráca pre ostatné obce, ktoré z rôznych dôvodov nemohli zabezpečiť ubytovanie. Týka sa
to hlavne potreby riešenia majetkovoprávneho vysporiadania. Pokračovať budú aktivity
v predkladaní žiadostí a implementácie projektov pre riešenie tejto situácie ako aj pri
pozemkovom vysporiadaní a podpore svojpomocného bývania v rómskych komunitách. 4.
Mäkké investície. Tie budú zamerané na tzv. environmentálnu stimuláciu v kritickom veku detí.
PSK v spolupráci so Svetovou bankou a ďalšími partnermi bude analyzovať a vytvárať siete
organizácií občianskej spoločnosti a iných sociálnych partnerov práve pre realizáciu mäkkých
aktivít. Komponent II. Pilotovanie projektovania a výstavby základnej environmentálnej
infraštruktúry v okrese Snina, tzv. voda – kanál. PSK bude pokračovať v doteraz nastavených
aktivitách. Bude realizovať ešte potrebné vrty a podieľať sa na obstaraní projektovej
dokumentácie aj s pomocou Svetovej banky. Komponent III. Rozvoj cestovného ruchu
a posilnenie atraktivity Poloniny Trail. Ide o dokončenie 3. etapy Poloniny Trail. PSK chce
nadviazať na úspešnú projektovú prípravu 1. a 2. etapy Poloniny Trail. Za 1,5 roka sa PSK
podarilo dostať od čiary na mape až do štádia vydania stavebného povolenia tento týždeň na 30
km cyklotrasy v oblasti Polonín. Tento komponent je zameraný na pokračovanie projektovej
prípravy zostávajúcich 56 km. Komponent IV. Lepšia kvalita vzdelávania v oblasti odborného
vzdelávania a prípravy. Ide o podporu digitalizácie stredných škôl v PSK. Úlohou PSK
v spolupráci so Svetovou bankou je analyzovať stav digitalizácie stredných škôl, selektovať
rôzne školy pre návrh a výstavbu digitálnej infraštruktúry a identifikovať konkrétne projekty.
Diskusia:
Poslanec Ledecký vníma program Catching-up Regions od jeho vzniku v Poľsku. Neskôr sa
presunul do PSK aj KSK, po počiatočnej iniciatíve zabojoval aj BBSK. Teda bude v krajoch,
ktoré naozaj riešia špecifické problémy a sú najzaostalejšie v SR. Je to veľmi dobre, lebo ide
o peniaze EÚ, ktoré sú určené pre tento program. Svetová banka aj Európska komisia veľmi
dávajú pozor, aby tento program naozaj nejakým spôsobom fungoval a tie peniaze tam ostali,
alebo sa aj navyšovali. Prvýkrát naozaj zažil a dokonca sa zúčastnil niektorých stretnutí
v mikroregiónoch, konkrétne v obciach, kde sa stretla majorita s minoritou a navzájom sa
porozprávali. Vtedy videl, ako sa otvárajú oči na jednej aj druhej strane a aké majú to nesprávne
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vnímanie sveta, ale nebude zachádzať do detailov. Je to naozaj program s komplexným
riešením problémov vyskytujúcich sa v regióne. Pri budovaní infraštruktúry pre neRómov
v obci, ju treba zároveň budovať aj pre Rómov, čiže pre celú obec a naopak. Keď EÚ dáva
peniaze na riešenie celej obce, sú veľmi dôležité aj vzťahy. Vybudovanie infraštruktúry nemá
rozbíjať, ale naviac spájať. Tento program je v tom naozaj jedinečný a perfektný. Veľmi
dôležité je, že zvyšuje kvalitu života. Vždy hovoríme o komplexnom prístupe v EÚ ako aj
prístupe k Rómom, ale v skutočnosti ten komplexný prístup neexistuje. Toto je spôsob, ako sa
môže tento prístup skomplexniť, aj keď to v praktickej rovine tak dokonale nepôjde, ale termíny
výziev sa budú v rámci existencie tohto programu nejakým spôsobom komplexnejšie
presadzovať. Sociálne podnikanie je dnes najdôležitejšie z aspektov rozvoja. Keď pred viac ako
3 rokmi vznikli sociálne podniky aj zákon o sociálnom podniku, tak tu bola vlastne zelená
prázdna lúka. Dnes je v SR viac ako 500 sociálnych podnikov, z toho viac ako 110 založili
samosprávy, ktoré vnímajú problém zamestnanosti ťažko zamestnateľných ľudí a zdravotne
a sociálne hendikepovaných ľudí. V súčasnosti pracuje v sociálnych podnikoch cca 4 000 ľudí.
V minulosti sa pri otváraní automobilky tešili, že tam bude 3 000 zamestnancov. Dnes je známe,
že veľkú časť tvoria zahraniční zamestnanci z chudobných krajín, ale ťažšie zamestnávateľní
ľudia tam nie sú. Žijú v našom regióne a z rôznych dôvodov tam neodišli. Naozaj sa tu otvára
priestor práve pre tých ľudí, aby prispievali, osobne sa rozvíjali, normálne žili a pracovali.
Tento strategický materiál je len začiatok. Na celé fungovanie je potrebné pripraviť projekty
a zapracovať ich do tohto programu. Pevne verí, že hlavne štát bude vypisovať výzvy tak, aby
ich vedel napĺňať a posielať ich na samosprávny kraj, mestá, obce, lebo prijímatelia budú
viacerí. Čoskoro sa to udeje, lebo nové programovacie obdobie už teoreticky začalo, hoci
prakticky ešte nie. Je nadšený z toho, že sa podaril tento strategický materiál, ktorý je prvým
zvládnutým schodom v procese rozvoja nášho regiónu a skvalitnenia života. Predseda PSK
Majerský zdôraznil, že keď sa napr. pri rómskom komponente podporuje marginalizovaná
skupina rómskej komunity, automaticky sa v konkrétnej obci podporuje aj majorita, nielen
minorita. PSK sa vybral touto cestou odobrenou Európskou komisiou a odborníkmi Svetovej
banky. Nemal by nastať teraz ten závistlivý pohľad, prečo sa ide pomáhať zase Rómom. PSK
chce pomáhať aj jedným aj druhým. V podstate to bude obojstranná pomoc. Poslanec Hrabčák
spomenul predloženie tohto materiálu komisii finančnej, kde prebehla diskusia k jednotlivým
oblastiam. Zaujíma ho komponent IV. Lepšia kvalita vzdelávania v oblasti odborného školstva
a odbornej prípravy. Súčasťou tejto oblasti bude výber 12 škôl v pôsobnosti PSK. Výber ešte
nebol realizovaný. Požiadal vedúceho odboru školstva PaedDr. Furmana, aby si našiel čas
a prišiel aj do Sabinova. Veľmi rád by s ním prešiel Spojenú školu v Sabinove, aby mu ukázal
jej potreby. Je členom rady tejto školy a mrzí ho jej zaostávanie v niektorých oblastiach ako
napr. jej vybavenia. Toto je príležitosť pomôcť tejto škole. Nedostatky školy sa ukázali aj teraz
pri ukrajinskej a humanitárnej kríze. Požiadal PaedDr. Furmana alebo riaditeľa úradu, aby si
našli čas a za účasti poslancov PSK za okres Sabinov sa stretli s riaditeľom školy na školskej
pôde a prešli si potreby školy. V prípade možného riešenia cez komponent IV., by bol rád, aby
aj Spojená škola v Sabinove zvýšila svoju úroveň vybavenia v tomto volebnom období
a následne s tým súvisiacu kvalitu vzdelávania. Predkladateľ materiálu mu nevedel zodpovedať
niektoré otázky týkajúce sa oblasti IV., teda lepšej kvality vzdelávania. Odpoveď sa nedozvedel
ani na zasadnutí predsedov poslaneckých klubov. Nie je to výčitka, len konštatovanie. Prešli
dva roky pandemickej krízy, ktoré ukázali všetkým technické a technologické možnosti, ale aj
slabosti. Preto sa chce spýtať, či PSK neuvažuje v rámci komponentu IV. o vytvorení nejakej
univerzálnej unifikovanej platformy prioritne pre stredné školstvo v zriaďovateľskej pôsobnosti
PSK, ktoré by umožnilo dištančné vzdelávanie, s ktorým sa učitelia trápili dva roky. Teda
vytvorenie nejakého univerzálneho softvéru so zaškolením pedagógov, samotných študentov, s
vynechaním komerčného riešenia, aby PSK mal svoje vlastné riešenie, ktoré umožní podporu
dištančného vzdelávania v prípade, keď si to situácia v budúcnosti vyžiada. Mať riešenie, ktoré
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ponúkne všetkým školám nejakú bezplatnú platformu na vzdelávanie s priamou podporou
zriaďovateľa PSK, by bolo skvelou myšlienkou. Bez takejto univerzálnej platformy sa PSK
nepohne ďalej. Výčitku adresoval ministerstvu školstva, ktoré za dva roky nedokázalo v tejto
veci vôbec nič urobiť. Je to možno samotná hanba vedenia ministerstva, že nemá univerzálnu
platformu pre základné, stredné aj vysoké školy. Každý si to rieši po svojom a potom je kvalita
vzdelávania diskutabilná. Výstupy nie sú podľa očakávaní a základné, stredné, vysoké školy sa
s tým trápia. Otázka znie, či PSK neuvažuje s nejakou univerzálnou platformou v rámci
Catching-up Regions. Predseda PSK Majerský poukázal skôr na iný problém PSK vo
vzdelávacom procese online. Je to slabá konektivita v jednotlivých obciach resp. rómskych
osadách, kde nie je žiaden internetový signál alebo pripojenie. Je to vážny problém a riaditelia
škôl môžu potvrdiť jeho slová. Niektoré deti sú fakt úplne odrezané od vzdelávacieho procesu
s online vyučovaním. Potom sú značne pozadu. Učitelia fyzicky nosia pracovné listy žiakom
základných škôl. JUDr. Kocák reagoval tým, že analytická časť ešte len začne. Verí, že
poslanca Hrabčáka odbor školstva zapojí do diskusií pri hľadaní možných riešení. Praktický
postup necháva na kolegov z odboru školstva. Každý môže nejakým spôsobom prispieť do
diskusie a bude vítaný aj pri komponente digitalizácie zo strany odboru školstva alebo odboru
projektového riadenia, ktorý zastrešuje iniciatívu Catching-up Regions. Tento materiál priamo
spomína aj riešenie potreby dištančného vzdelávania. Takže aj táto otázka bude zahrnutá
v analýze a hľadaní konkrétnych riešení. Poslanec Dupkala sa spýtal, na základe akého kľúča
alebo rozhodnutia bol jediný poslanec bojujúci za zachovanie OA v Prešove vylúčený z rady
školy. Ani o tom nevedel, tak ako nevedel o odvolávaní, asi je to štýl práce PSK, ktorú nebude
hodnotiť ani komentovať. Chcel vedieť, na základe akého rozhodnutia a príkazu bol odstránený
R. Dupkala z rady školy, za ktorú ako jediný s rodičmi a deťmi bojoval pri jej rušení
a likvidácii, aj keď to volajú racionalizácia, lebo je to ich slovník. Požiadal PaedDr. Furmana
o odpoveď. Poslanec Damankoš potvrdil, že niektoré veci spomínané poslancom Hrabčákom
majú logiku, ale na Slovensku nie je úplne komfortná situácia. Prešlo 10 rokov investovania
v školstve a existujú nasledujúce problémy. Nie je až taký problém s aplikáciami, napr. google
ide zdarma, môže ho každý používať, aj aplikácia zoom je do 40 minút zdarma. Jedna
vyučovacia hodina trvá 45 minút. Problém je v tom, že nie všetky školy majú dostupný internet,
alebo aj keď je dostupný, elektrické rozvody a štruktúrované káble sú v nevyhovujúcom stave
a neutiahnu to. Iná vec je efektivita priebehu digitálneho vzdelávania. Tu zase platí, že čím je
rodina lepšie vybavená proredukačná, tým je efektivita väčšia. Problém je práve s tými
rodinami, ktoré nie sú vybavené a nejakým spôsobom motivované. Je potrebné dlhodobejšie
riešenie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e Akčný plán na
podporu hospodárskeho rastu v Prešovskom samosprávnom kraji iniciatívy Catching-up
Regions IV (CuRI IV.).
Hlasovanie:
za: 52
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 8 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
710/2021 zo dňa 3. 5. 2021:

PaedDr. Slivková, PhD., MBA, vedúca odboru
strategického rozvoja Úradu PSK, predkladá zmenu predmetného uznesenia týkajúceho sa
uloženia úlohy riaditeľovi Úradu PSK zabezpečiť pasportizáciu cykloturistických trás okresov
v územnej pôsobnosti PSK s návrhom riešení v termíne do 30. 6. 2022. Požiadala zastupiteľstvo
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o predĺženie termínu o 6 mesiacov. Odbor strategického rozvoja čaká 3. etapa pasportu vo
zvyšných 6 okresoch – Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Medzilaborce, Humenné, Snina. Na
základe analýzy a záverov komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu by mala byť
obstaraná elektronická aplikácia na zber, evidenciu, pasportizáciu a v budúcnosti aj
manažovanie cyklotrás. Tieto okresy by mali byť spracované touto aplikáciou a statické
výstupy z 1. a 2. etapy by boli presmerované a zmodifikované do mobilnej aplikácie, ktorá bude
v budúcnosti finančne efektívnejšia, bude otvoreným udržateľným systémom. Pre jeho
prístupnosť by mali byť využívané jeho služby aj na verejných cykloportáloch.
Diskusia:
Poslanec Hrabčák má veľkú myšlienku. Chce prítomným predstaviť čergovský kruh. Táto
myšlienka dopĺňa predložený materiál. Venuje sa cyklotrasám ako aktívny cyklista a táto
problematika ho jednoducho zaujíma. PSK je krásny kraj na západe lemovaný Vysokými
Tatrami, Slovenským rajom, pokračuje to Levočskými vrchmi, Slanskými vrchmi, ďalej je tam
Vihorlat a Národný park Poloniny, ktorému sa aktívne venujeme a pripravujeme rozsiahlu sieť
cyklotrás. V samotnom strede PSK leží pohorie Čergov. Popri ňom v juhozápadnej časti
prechádza EuroVelo, cyklotrasa v dĺžke 203 km s nadnárodným významom, ktorá tvorí
kostrovú sieť zámeru vybudovania cyklotrás na území PSK. Čergovský kruh je návrh, s ktorým
začne pracovať v našom regióne. Ide o vybudovanie siete cyklotrás v celom podhorí Čergova,
kde sa nachádza po celom obvode veľké množstvo obcí, ktoré sú nejakým spôsobom prirodzene
pospájané a vytvárajú medzi sebou prirodzené trasy. Prezentovaná trasa spája 4 okresy a viac
ako 29 obcí v dĺžke takmer 80 km a plochou 300 km2. EuroVelo prechádza pozdĺž celého
čergovského kruhu. Požiadal poslancov – starostov za okres Sabinov, Stará Ľubovňa,
Bardejov, Prešov, aby skutočne vyvinuli nejakú spoločnú iniciatívu a dali dokopy túto skvelú
myšlienku. Momentálne sa pracuje na pasportizácii cyklotrás v PSK a teraz je optimálne
pretaviť takú myšlienku do tohto strategického dokumentu. Potešila ho správa riaditeľa SÚC
PSK o vytvorení samostatného oddelenia, ktoré sa bude venovať už realizácii cyklotrás, čo je
pre neho veľkým mementom, že PSK a vedenie PSK to myslí vážne s rozširovaním cyklotrás.
Aj preto si dovolil predniesť túto myšlienku, aby bola priamym napojením cyklotrás, ktoré by
spájali obce po obvode pohoria Čergov napojením minimálne v troch miestach, a to v oblasti
Pečovská Nová Ves – Ľutina, Sabinov – Drienica, Gregorovce – Hubošovce – Ratvaj. Tie by
boli priamym napojením tejto siete. Ešte raz požiadal všetkých poslancov dotknutých okresov
Sabinov, Stará Ľubovňa, Bardejov, Prešov, aby spoločne pomohli zapracovať túto sieť
cyklotrás do strategického dokumentu. Zapracovanosť v strategickom dokumente znamená
veľkú šancu realizácie v budúcnosti a to PSK v súčinnosti so samosprávami dotknutými touto
cyklotrasou. Teší sa na spoluprácu s poslancami týchto okresov. Za seba môže celkom určite
povedať, že dá dokopy iniciatívu starostov obcí nachádzajúcich sa v čergovskom podhorí
okresu Sabinov, aby v spolupráci s PSK, ako veľkým partnerom v regióne, dali dokopy takúto
trasu. Podľa slov predsedu PSK Majerského je to pekná myšlienka, ale ten obídený kopec zo
všetkých 4 okresov je najkrajší, keď si ho vyšliapeš a pozrieš zhora na doliny. V tom má svoje
čaro a krásu aj cyklistika. Osobne tieto prírodné trasy pochodil, je to naozaj krásny kus nášho
kraja. Treba tam určite pustiť cyklistov. V zime to využívajú bežkári, ktorým je aj riaditeľ SÚC
PSK, ktorý by mohol veľa porozprávať o tejto prírode. PSK má ľuďom určite čo ukázať. Dúfa,
že veľa ľudí prežije svoju dovolenku práve na Slovensku. PSK sa ich snaží motivovať. Ak sa
to podarí, môže sa v tomto roku zvýšiť návštevnosť turistov v PSK. Poslanec Hrabčák doplnil,
že je skvelou myšlienkou PSK budovanie potrebných cyklotrás. Na západe sú Vysoké Tatry,
v strede by mohol byť čergovský kruh a úplne na východe by mohli byť Poloniny Trail.
Ukážme svetu a celému Slovensku, že PSK má čo ponúknuť. V pohorí Čergov sa tak isto
rozvíja turizmus. Covid ukázal, že PSK potrebuje podporovať turistický priemysel a vôbec
možnosti rekreácie a športového vyžitia priamo vo svojom regióne, aby ľudia nemuseli
odchádzať za týmito aktivitami mimo kraj a peniaze by tak ostávali v PSK. Poslanec Bieľak
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je veľkým podporovateľom aj úspešným realizátorom mnohých projektov cyklodopravy, ale
nechce sa tým chváliť ako niekto iný. Skôr chce povedať, že nevie, či bude praxou najbližších
5 – 6 mesiacov vystupovanie poslancov s vlastnými prezentáciami, lebo má tiež niekoľko
nachystaných. Či bude potom aj on prosiť o priestor v zastupiteľstve. Nie je to ten správny
spôsob. Táto téma je zaujímavá a vážna, ale patrí na iné fórum. Existujú nejaké komisie
zriadené pri zastupiteľstve, ktoré o týchto témach rokujú. Očakáva teda, že tento materiál bude
predložený komisii regionálneho rozvoja, ktorá ho môže prebrať. Určite nie je celkom správne,
aby zastupiteľstvo išlo nad rámec rokovacieho poriadku a nechávalo priestor individuálnym
prezentáciám poslancov vstupovať do rokovania zastupiteľstva o to zvlášť, keď bod rokovania
sa týka konkrétneho uznesenia a konkrétneho bodu a nie celej témy cyklotrás a cyklodopravy.
Myšlienka môže byť fajn, ale vadí mu spôsob, je za rešpektovanie prijatých pravidiel.
V budúcnosti by mala byť prezentácia súčasťou predložených materiálov. Asi by poslanci mali
hlasovať aj o tom, či si chcú vôbec vypočuť takúto prezentáciu. Takouto formou by potom
mohli vystúpiť všetky okresy a ich poslanci, čo asi nie je správne. Treba zvážiť, či takto budú
poslanci rokovať najbližších pár mesiacov do volieb. Za svoj okres a región, ktorý zastupuje,
podporuje myšlienku v bode 8 s predĺžením lehoty, lebo určený termín bol príliš krátky. Aj
vzhľadom na spôsob pasportizácie, mapovania a digitalizácie trás v budúcnosti je potrebné
zakúpenie špeciálneho softvéru, čím sa aj ostatné pasportizované úseky dostanú do digitálnej
podoby. Poslanec Ledecký je tiež zástancom cyklistických trás a asi by tu mal odprezentovať
vlastnú realizovanú trasu. V žiadnom prípade sa mu nepáči umožnenie takejto prezentácie na
zasadnutí zastupiteľstva, lebo sa blížia voľby a nerád by sledoval prezentácie poslancov
namiesto konštruktívneho rokovania. Prikláňa sa k možnosti dodržiavania schváleného
rokovacieho poriadku. Poslanec Hrabčák dodal, že predrečníci si asi pomýlili priestor. Osobne
si myslí, že na zasadnutí zastupiteľstva je priestor na prezentáciu veľkých myšlienok
v súčinnosti s ďalším pokračovaním ich podrobného rozoberania s vedením PSK a v rámci
jednotlivých štruktúr. Ctí si vystúpenie každého poslanca na zasadnutí zastupiteľstva a bude
venovať pozornosť každému vystúpeniu bez ohľadu na čas trvania. Určite sa nikdy nebude
ponáhľať z takého rokovania, pokiaľ si nevypočuje úplne všetkých. Sú to základné princípy
nielen slušnosti, ale možno aj demokracie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e zmenu uznesenia
Zastupiteľstva PSK č. 710/2021 zo dňa 3. 5. 2021 k aktivitám v oblasti cyklodopravy
a cykloturistiky, ktorým ukladá riaditeľovi Úradu PSK zabezpečiť pasportizáciu
cykloturistických trás okresov v územnej pôsobnosti PSK s návrhom riešení v termíne do 30.
6. 2022, nasledovne:
v bode B sa vypúšťa pôvodný text:
Termín: 30. 6. 2022
a nahrádza sa novým textom v znení:
Termín: 31. 12. 2022.
Hlasovanie:
za: 42
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 9 – Návrh na financovanie Technického sekretariátu
Rady partnerstva:

PaedDr. Slivková, PhD., MBA, vedúca odboru strategického
rozvoja Úradu PSK, informovala prítomných o vyhlásení výzvy resp. vyzvania na otvorenie
technických sekretariátov na všetkých VÚC. Neoprávnené výdavky sú od 1. 1. 2022. PSK chce
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podať žiadosť a požiadať zastupiteľstvo o schválenie spolufinancovania vo výške 5 % v sume
7 500 eur a zároveň realizácie žiadosti o NFP. Technický sekretariát má momentálne 3 ľudí,
ktorí majú na starosti celý návrh. Je to veľmi podobné so Zastupiteľstvom PSK. Treba doplniť
kapacity nielen administratívneho ale aj odborného charakteru. Poslanec Ledecký spomínal, že
treba dotiahnuť integrované projektové balíky. Sú to vlastne odborné pozície, ktoré by mali byť
v technických sekretariátoch ako koordinátori dohliadania na zachovanie integrovanosti
a sledovania všetkých vyzvaní s postupným naplnením všetkých projektov do daných obcí,
k danej téme alebo danej oblasti.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle v zmysle ustanovenia § 11 ods.
2 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
A. s c h v a ľ u j e
A.1. účasť Prešovského samosprávneho kraja ako oprávneného žiadateľa vo vyzvaní na
podporu vytvorenia technických sekretariátov č. IROP-PO8-SC81-2022-92
A.2. podanie žiadosti o NFP „Podpora vytvorenia technických sekretariátov“
A.3. spolufinancovanie projektu zo strany Prešovského samosprávneho kraja vo výške 5 %
oprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja vo výške 7 500,- eur
A.4. v prípade schválenia žiadosti o NFP „Podpora vytvorenia technických sekretariátov“
realizáciu žiadosti o NFP v zmysle schválenej žiadosti o NFP.
Hlasovanie:
za: 44
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 10 – Informatívna správa o príprave Kohéznej
politiky po roku 2020: PaedDr. Slivková, PhD., MBA, vedúca odboru
strategického rozvoja Úradu PSK, predstavila najnovšie skutočnosti týkajúce sa prípravy
kohéznej politiky, teda prípravy nového programového obdobia 2021 – 2027. Koncom
minulého roka pripravili niekoľko konferencií pre všetky samosprávy v PSK aj pre všetkých
členov tematických skupín. Koncom roka dostali nový štatút a rokovací poriadok rady
partnerstva z ministerstva s nastavením jednotných štandardov, lebo medzi jednotlivými krajmi
boli značné rozdiely. Tieto štatúty nie sú ešte úplne sfinalizované, ale zmena je v počte komôr
z 5 na 4. Komora UMR už nie je súčasťou rady partnerstva. Bol zverejnený jednotný metodický
rámec na prípravu integrovaných územných stratégií investícií v SR, o ktorých aj v týchto
dňoch prebiehajú intenzívne rokovania s ministerstvami. Minulého týždňa si MIRRI zobralo
návrh PSK na technické sekretariáty aj metodické rámce, ktoré sa budú ďalej negociovať. Od
decembra 2021 MIRRI v súvislosti s návrhom vzorového štatútu a rokovacieho poriadku rady
partnerstva uskutočnilo niekoľko technických rokovaní. Ďalšie zasadnutie Rady partnerstva
PSK bude naplánované až vtedy, keď budú všetky veci týkajúce sa štatútu a metodického rámca
jasné a nemenné. PSK obstaralo novú hlasovaciu mobilnú platformu na zabezpečenie
efektívneho fungovania aj v hybridnej forme. Za účasti predsedu PSK sa uskutočnila tematická
konferencia pre všetkých členov tematických skupín, kde po rozdelení bola spustená prvá
oblasť pri príprave plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Poďakovala poslancom PSK,
z ktorých sú mnohí členmi odborných tematických skupín, za pripomienkovanie analytických
častí a aktívnu účasť. PHSR sa posúva do ďalšej fázy s finalizovaním analytickej časti
a prípravy ďalšej fázy. Následne prezentovala ukážky, ktoré budú predmetom rokovania
zastupiteľstva ešte v tomto roku, z oblasti školstva, ekonomiky a hospodárstva PSK s celou
vizualizáciou, grafickou potlačou, mapovými podkladmi, ktoré si vytvárajú internými
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kapacitami. Zber dát je štandardný a v dotazníkovej forme. Všetky tieto tematické oblasti za
dané odborné skupiny sa momentálne pripomienkujú a finalizuje sa táto časť. Ďalšie ukážky sú
z oblasti dopravy a z oblasti eko. Ďalšou kľúčovou oblasťou resp. aktivitou týchto dní je
intenzívna negociácia alokácie PSK, o ktorej informovala poslancov na zasadnutí koncom roka
2021. Čakajú ich a zúčastnili sa mnohých rokovaní na národnej úrovni alebo v Bruseli, lebo EÚ
je úniou regiónov a PSK sa posúva s jednotlivými ministerstvami ďalej aj v tejto alokácii do
zvýšenej krivky finančnej indikatívnej alokácie pre PSK. Na papieri sú uvedené tie prípravné
časti. Negociácia je vlastne behom na dlhé trate, ale postupne sa s prezentovanej alokácie veľmi
výrazne posúvajú do vyšších čísel. V tomto materiáli nie sú uvedené najnovšie veci
z posledných dvoch týždňov. Na Bôriku sa uskutočnilo finálne rokovanie s členmi Európskej
komisie a následne aj rokovanie Rady vlády SR pre politiku súdržnosti. Schválený materiál
partnerskej dohody bude o dva dni predložený vláde a potom do Bruselu. Čaká ich presný
implementačný mechanizmus a Operačný program Slovensko. Pozitívne pre PSK je, že je
členom všetkých týchto stretnutí, a chce byť aj pri kreovaní jednotlivých rozpočtových riadkov
v Operačnom programe Slovensko, čo sa vlastne deje. Poďakovala Zastupiteľstvu PSK aj
vedeniu PSK za podporu. Dôležité bude finále s odprezentovaním výslednej sumy.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
b e r ie n a ve d om ie
informatívnu správu o príprave Kohéznej politiky po roku 2020.
Hlasovanie:
za: 46
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 11 – Správa o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby
vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok
2021: Ing. Galajda, vedúci odboru dopravy Úradu PSK, predkladá vyúčtovanie
prímestskej autobusovej dopravy za rok 2021. Vstupnými údajmi výpočtu príspevku je pevná
a pohyblivá časť ekonomicky oprávneného nákladu. Z tohto dôvodu vznikol nedoplatok PSK
za rok 2021 v celkovej výške 2 478 000 eur. Najväčším ekonomickým tlakom na financie PSK
je zvyšovanie cien motorovej nafty, ktorá nie je v kraji regulovaná. Aj tento nárast spôsobil
výšku nedoplatku. PSK pristúpil aj k preplateniu ochranných osobných pracovných
prostriedkov v celkovej výške 620 000 eur. Aj to bol dôvod zabezpečenia dopravnej
obslužnosti v kraji.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
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 b e
r i e n a v e d o m i e správu o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom
záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2021.
Hlasovanie:
za: 45
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
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K bodu 12 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
253/2019 zo dňa 17. 6. 2019 – projekt „Modernizácia cesty II/558
Hudcovce – Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility v okrese
Humenné“: Ing. Galajda, vedúci odboru dopravy Úradu PSK, predkladá zmenu
predmetného uznesenia týkajúceho sa dofinancovania projektu modernizácie cesty Hudcovce
– Topoľovka v celkovej výške 100 000 eur. Zhotoviteľ pri realizácii prác vykonal statické
zaťažkávacie skúšky, ktorých výsledok bol nevyhovujúci. Preto navrhol iné technické riešenie,
ktoré je aj dôvodom tohto dofinancovania. Na základe uvedených skutočností bude pripravený
dodatok č. 1, ktorý bude zaslaný na kontrolu riadiacemu orgánu.
Diskusia:
Poslanec Mudry to povie tak, ako to cítia a čo rozprávajú obyvatelia okresu Humenné, ktorí
po tejto ceste denne chodia. Podľa nich je to stavba desaťročia a zhotoviteľ jednoznačne
nezvláda rekonštrukciu tejto cesty. Ide o úsek dlhý zhruba 1 km na rovnej ceste. V júni uplynie
rok od začiatku jeho realizácie. Chápe problémy s podložím a spodnou vodou, ale oprava trvá
už neúmerne dlho. Je tam zrealizovaných už možno 80 % prác, ale nie v potrebnej kvalite. Verí,
že stavebný dozor sa na to dôkladne pozrie vzhľadom na veľké pripomienky obyvateľov aj
hlavnú trasu Humenné – Vranov nad Topľou – Prešov.
Návrh na uznesenie:
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
s c h v a ľ u j e zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 253/2019 zo dňa 17. 6. 2019 doplnením
6. bodu v nasledovnom znení:
6. dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/558 Hudcovce – Topoľovka, zlepšenie
dopravnej mobility v okrese Humenné“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov
vo výške 100 000,00 eur.
Hlasovanie:
za: 45
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 13 – Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska ako
súčasti Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov do siete škôl
a školských zariadení SR: PaedDr. Furman, vedúci odboru školstva Úradu PSK,
uviedol, že predmetom predkladaného materiálu je zaradenie Elokovaného pracoviska,
Kračúnovce 277, ako súčasti Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov, do siete škôl a školských
zariadení SR od 1. 9. 2023. Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov, v zriaďovateľskej pôsobnosti
PSK, je oprávnená vykonávať štátne jazykové skúšky na všetkých úrovniach a vo všetkých
vyučovaných jazykoch. Poskytuje vzdelávanie aj prostredníctvom Elokovaného pracoviska,
Májové námestie 1, Prešov, Elokovaného pracoviska, Bajkalská 29, Prešov, Elokovaného
pracoviska, Partizánska 23, Snina a Elokovaného pracoviska, Komenského 13, Lipany.
Žiadosťou o zaradenie Elokovaného pracoviska v Kračúnovciach do siete škôl a školských
zariadení škola reaguje na požiadavku dostupnosti vzdelávania v anglickom a nemeckom
jazyku v priestoroch ZŠ v Kračúnovciach. Predpokladaný počet žiakov je 80 v 4 kurzoch
v rozsahu 12 vyučovacích hodín týždenne. Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov a ZŠ
v Kračúnovciach uzavreli zmluvu o budúcej zmluve o prenájme priestorov, ktorou boli
zabezpečené priestory na výučbu. Komisia školstva, mládeže, TV a športu odporúča
Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh v predloženom znení.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
39

Návrh na uznesenie:
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
sc h vaľ uj e
zaradenie Elokovaného
pracoviska, Kračúnovce 277, Giraltovce ako súčasť Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov
do siete škôl a školských zariadení SR od 1. septembra 2023.
Hlasovanie:
za: 43
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu

14

–

Schválenie predloženia žiadostí o NFP
a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci
výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57: PaedDr. Furman, vedúci odboru školstva
Úradu PSK, informoval prítomných, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
ako riadiaci orgán pre IROP v spolupráci s iniciatívou Catching-up Regions vyhlásilo v apríli
2020 výzvu na predloženie žiadostí o NFP, ktorý bola alokovaná pre 5 vybraných škôl PSK.
V danej výzve v rámci hodnotiacich kôl PSK predložil celkom 11 žiadostí o NFP vo výške
skoro 33 mil. eur. Vzhľadom na prebiehajúcu implementáciu projektov proces, ukončenia
kontrol verejného obstarávania a vyčíslené finančné opravy je momentálna disponibilná
alokácia na výzve 869 771,42 eur. Na základe rokovania s MIRRI je PSK umožnené voľnú
alokáciu použiť na predloženie ďalších žiadostí o NFP. Odbor školstva v spolupráci so
Svetovou bankou odporúča dané zdroje použiť na žiadosti viažuce sa k SŠ, Ľ. Podjavorinskej
22, Prešov. Predmetom žiadosti bude zriadenie odborného pracoviska pre elektrikárov,
tréningovej učebne riadiacich systémov vrátane vonkajšej športovej oddychovej zóny
v celkovej výške 569 000 eur ako aj zriadenia talentcentra pre kariérové poradenstvo
a profesijnú orientáciu vo výške 300 000 eur. Bližšia špecifikácia je obsahom materiálu. Na
zriadenie tréningovej učebne riadiacich systémov je naplánovaných 200 000 eur, odborné
pracovisko pre elektrikárov 200 000 eur, športovo oddychovú zónu 169 000 eur. Celková
alokácia projektu je 569 000 eur. Druhým projektom je zriadenie Talentcentra – centra pre
kariérové poradenstvo a profesijnú orientáciu. Talentcentrum je jedným z výstupov národného
projektu realizovaného Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR podporuje zriadenie takýchto centier v každom kraji SR. Centrum
bude podporným nástrojom pre správne rozhodovanie žiaka základnej školy pri výbere
ďalšieho vzdelávania a prípravy na budúce povolanie. Rozširuje mu prehľad o jednotlivých
profesiách a pomáha identifikovať jeho predpoklady pre dané povolanie. Talentcentrum bude
svoje aktivity realizovať pre žiakov 7. – 9. ročníkov základných škôl s cieľom pomoci pri
výbere strednej školy a budúceho povolania na základe identifikácie talentov a predpokladov
vhodných pre jednotlivé profesie a typy vzdelávania. Talentcentrum bude spolupracovať so
psychológmi a zamestnávateľmi pri predstavovaní jednotlivých učebných a študijných
odborov. Komisia školstva, mládeže, TV a športu odporúča Zastupiteľstvu PSK predložený
materiál schváliť a vyčerpať tak alokovanú finančnú čiastku v rámci Catching-up Regions I.
Diskusia:
Poslanec Šmilňák mal v predchádzajúcom bode isté argumenty za aj proti, aj keď hlasoval za.
V tomto bode musí vyzdvihnúť dva momenty. Treba si všimnúť, akým spôsobom PSK čerpá
prostriedky z rôznych zdrojov nielen z Catching-up Regions, ale aj z IROP a investuje ich do
škôl. Dokonca pri zvýšením dokáže rokovaním dosiahnuť, aby sa aj tieto prostriedky v celkovej
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možnej výške preinvestovali v školách v pôsobnosti PSK. Ide o vysokú efektivitu čerpania
prostriedkov. Veľa budúcich študentov a ich rodičov stále žije v stereotype maturity a ďalšieho
štúdia na vysokej školy. Je treba naplniť aj veľmi nedostatkové profesie potrebné v budúcnosti.
Práve toto talentcentrum má charakter veľmi dynamického a moderného centra s ambíciou
prilákania žiakov do týchto odborov. Veľmi drží prsty, aby sa to podarilo. Ak to vyjde, snáď to
bude cesta na získavanie nedostatkových profesií. Je to inovatívny projekt. Predpokladá
podporu všetkých poslancov. Poslanec Hrabčák má osobne veľké očakávania od talentcentra.
Pevne verí, že práve talentcentrum pomôže extrahovať tých najlepších ľudí, ktorých máme
v PSK. Možno vytiahne talenty svetového formátu a budú reprezentovať PSK ako občania
tohto kraja na svetovej úrovni.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja zmysle zákona NR 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 Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov– II. etapa“ na základe
zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15. 4. 2020.
A.2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného projektu
uvedeného v bode A.1. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov
projektu, čo predstavuje sumu maximálne 28 500,00 eur (typ výdavkov: kapitálové výdavky a s nimi
súvisiace nepriame výdavky) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
A.3. predloženie žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu „Zlepšenie
vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov –
TALENTCENTRUM“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15. 4. 2020.
A.4. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného projektu
uvedeného v bode A.3. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov
projektu, čo predstavuje sumu maximálne 15 000,00 eur (typ výdavkov: kapitálové výdavky a s nimi
súvisiace nepriame výdavky) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
A.5. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projektoch uvedených v bodoch
A.1. a A.3, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu, resp. sú na jeho realizáciu potrebné.

Hlasovanie:
za: 44
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 15A – Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Gerdová, vedúca oddelenia majetku
Úradu PSK, predstavila návrh prevodu 1/3 podielu na združenej investícii „Vybudovanie
futbalového ihriska s umelým trávnatým povrchom – Stará Ľubovňa“ na pozemku vo
vlastníctve mesta Stará Ľubovňa v zmysle zmluvy o združení právnických osôb č. 663/2016.
Ide o prevod podielového vlastníctva PSK do výlučného vlastníctva mesta Stará Ľubovňa, ktorý
je spoluvlastníkom 2/3 podielu, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Kúpna cena je 1 euro.
Diskusia:
Poslanec Šmilňák upozornil na potrebnú 3/5-vú väčšinu všetkých poslancov pri hlasovaní
z dôvodu prípadov hodných osobitného zreteľa. Je potrebný dostatok poslancov v rokovacej
miestnosti.
Návrh na uznesenie:
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
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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.
schvaľuje
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 1/3 podielu na združenej investícii "Vybudovanie futbalového
ihriska s umelým trávnatým povrchom – Stará Ľubovňa“ na pozemku vo vlastníctve mesta Stará
Ľubovňa v zmysle Zmluvy o združení právnických osôb č. 663/2016/OP,
do vlastníctva mesta Stará Ľubovňa, Obchodná 1108, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 00 330167,
za kúpnu cenu 1,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Zhodnotenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Stará Ľubovňa stavebnými a
rekonštrukčnými prácami prinieslo jeho zveľadenie a slúži len na plnenie úloh mesta. Mesto
futbalové ihrisko spravuje a ako samospráva vykonáva verejnoprospešnú činnosť.

Hlasovanie:
za: 46
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 15B – Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Gerdová, vedúca oddelenia majetku
Úradu PSK, uviedla návrh zámeny nehnuteľného majetku medzi PSK a Gréckokatolíckou
cirkvou, farnosť Sedliská, ktorou sa vysporiadajú vlastnícke pomery pozemkov pod
komunikáciou III/3637 a okolitou plochou. Uvedené nehnuteľnosti slúžia širokej verejnosti.
Navrhovaná zámena je výhodná pre obe strany.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
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.
konštatuje,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B.1. tohto uznesenia je prebytočný
B.
schvaľuje
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 Gréckokatolíckou cirkvou, farnosť Sedliská, 094 09 Sedliská 264, IČO: 31955631,
bez finančného vyrovnania rozdielu výmery pozemkov nasledovne:
B.1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sedliská,
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nadobúda nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1098 v k. ú. Sedliská, obec Sedliská,
okres Vranov nad Topľou, a to:
- parcelu registra C KN 85, záhrada o výmere 502 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy: bez zápisu
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 502 m2.
B.2. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sedliská, odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj
nadobúda a zveruje do správy Správe a údržbe ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov,
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 655 v k. ú. Sedliská, obec Sedliská, okres
Vranov nad Topľou, a to:
- parcelu registra E KN 100, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 250 m2
- parcelu registra E KN 101, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 227 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy: bez zápisu
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 477 m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Predmetom zámeny sú pozemky vo vlastníctve Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Sedliská,
nachádzajúce sa pod cestou III/3637, ktoré sa zamenia za pozemok vo vlastníctve Prešovského
samosprávneho kraja nachádzajúci sa mimo cestného telesa. Prešovský samosprávny kraj si
zámenou pozemkov vysporiada vlastnícke vzťahy pod cestou III/3637 bez ďalšieho finančného
vyrovnania rozdielu vo výmerách. Ich prevodom dôjde k zosúladeniu skutkového stavu so
stavom právnym.
Hlasovanie:
za: 46
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 15C – Uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve medzi MH Invest, s. r. o. a PSK: Ing. Gerdová, vedúca
oddelenia majetku Úradu PSK, predkladá uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
medzi PSK ako budúcim predávajúcim a MH Invest, s. r. o., ako budúcim kupujúcim.
Predmetom zmluvy je záväzok budúceho predávajúceho predať a budúceho kupujúceho kúpiť
pozemky o celkovej výmere 789 552 m2 nachádzajúce sa v katastrálnom území Orkucany za
účelom realizácie priemyselného parku. Kúpna cena je stanovená vo výške 631 641,60 eur.
Obsahom zmluvy bude aj ustanovenie, že s kupujúcim bude uzatvorená zmluva až splnením
odkladacej podmienky, ktorou sa rozumie schválenie návrhu realizácie priemyselného parku
vládou SR. Ďalším ustanovením bude zriadenie predkupného práva ako záväzkového práva
v prospech budúceho predávajúceho na predmet prevodu za kúpnu cenu a právo budúceho
predávajúceho odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa nezačne s výstavbou priemyselného parku
do 3 rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Lehota na uzatvorenie kúpnej zmluvy je najneskôr
do 31. 1. 2023. Účelom prevodu je realizácia Priemyselného parku v Sabinove ako prípad
hodný osobitného zreteľa spočívajúci v záväzku budúceho kupujúceho zrealizovať na svoje
náklady resp. na náklady štátu priemyselný park. Iné zmluvné vzťahy sú uvedené v návrhu na
uznesenie.
Diskusia:
Poslanec Hrabčák ako poslanec PSK za okres Sabinov aj poslanec MsZ v Sabinove má k tejto
téme čo povedať. Dôkladne sa oboznámil so samotnou situáciou na zasadnutí komisie finančnej
aj materiálom predloženým na rokovanie. Treba však povedať, že materiál by bolo vhodné
doplniť. Vysvetlil, že aktuálna vláda SR ho nenapĺňa istotou, že tento zámer bude realizovaný,
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lebo vlády a priority sa menia v čase, a preto by bolo dobré lepšie zadefinovať časový rámec
uvedený v 3. bode v 3. odrážke. Je tam napísané, že právo budúceho predávajúceho odstúpiť
od zmluvy pre prípad, že sa nezačne s výstavbou priemyselného parku do 3 rokov od
uzatvorenia kúpnej zmluvy. PSK bude mať možnosť odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy, ak
nadobúdateľ MH Invest, s. r. o., nezačne so samotnou realizáciou. Je to celkom právne neurčitá
záležitosť, tak ako je popísaná a nedostatočná na ochranu záujmov PSK, ktorý chce predať tento
majetok s osobitným zreteľom vo veci priameho predaja a zníženej ceny. Bolo by dobré, aby
PSK mal svoje zámery vo svojom území lepšie chránené. Preto ako poslanec PSK za okres
Sabinov predkladá pozmeňovací návrh, ktorým by chcel doplniť 3. bod v 3. odrážke
nasledovne: Právo budúceho predávajúceho odstúpiť od zmluvy pre prípad, že nadobúdateľ
spoločnosť MH Invest, s. r. o., neobstará do 3 rokov právoplatné územné rozhodnutie, do 5
rokov právoplatné stavebné povolenie a do 10 rokov právoplatné kolaudačné rozhodnutie na
priemyselný park. Z praxe vie a určite aj všetci prítomní poslanci, že mnoho prípadov bolo
presne takto postavených, že pokiaľ sa nezačne stavba. Keď prišiel limit na začatie stavby,
vtedy prišiel nejaký búrací mechanizmus a čosi sa začalo robiť. Podľa neho by to bolo lepšie
na ochranu záujmov PSK. Požiadal prítomných o podporu predloženého pozmeňovacieho
návrhu, ktorým by sa len doplnilo aktuálne znenie na ochranu PSK ako toho, ktorý bude
prevádzať tento majetok s osobitným zreteľom, aby nikto nemohol vykrikovať, že PSK to
predal a aj tak to nič neurobilo. Vláda tu bude ešte 2 roky. Po nej príde ďalšia vláda. Aké bude
mať priority a čo sa zmení v globálnej politike, to teraz nikto nevie povedať. Preto by bolo
vhodné takto lepšie to zadefinovať minimálne v predloženom uznesení, ktoré schváli
Zastupiteľstvo PSK. Zopakoval svoj pozmeňovací návrh, aby v 3. bode v 3. odrážke bol
zadefinovaný takto: Právo budúceho predávajúceho odstúpiť od zmluvy pre prípad, že
nadobúdateľ spoločnosť MH Invest, s. r. o., neobstará do 3 rokov právoplatné územné
rozhodnutie, do 5 rokov právoplatné stavebné povolenie a do 10 rokov právoplatné kolaudačné
rozhodnutie. Ide o štátnu spoločnosť, čo je v poriadku, ale PSK si musí chrániť prioritne svoje
záujmy vo svojom regióne. Získanie právoplatného územného rozhodnutia je časovo extrémne
náročná vec, niekedy možno až nemožná. Samozrejme, že PSK bude súčinný s MH Invest pri
naplnení tohto zámeru, lebo je to strategický cieľ nás všetkých. Aj napriek tomu si myslí, že je
dobré to mať takto zadefinované a bude to viac poistené. Noví poslanci PSK nebudú môcť
ukazovať prstom na terajších poslancov, že dostatočne nezadefinovali práva PSK, ktoré neboli
dostatočne chránené zmluvnými vzťahmi. Poďakoval za podporu tohto návrhu. Poslanec
Šmilňák dodal, že ak tam nejaký mechanizmus začne čosi robiť, tak musí mať územné
rozhodnutie aj stavebné povolenie. Podľa neho by to bola trochu duplicita. Tiež je treba
povedať, na čo presne kolaudačné rozhodnutie. Keď sa tam budú stavať nejaké haly, časť parku
už môže fungovať. Nevidí veľký zmysel v predloženom návrhu. Snáď ho opravia právnici
prípadne starostovia a primátori. Myslí si, že takto je to chránené dostatočne. Poslanca Benka
vyrušuje cena a územný plán mesta Sabinov, ktorý to momentálne asi nedovoľuje. Logicky by
mali byť najprv predložené jeho zmeny a doplnky v MsZ Sabinov. Potom sa dá toho pustiť
a realizovať tento predaj. Znalecký posudok bol vypracovaný v apríli 2021 s cenou 2,94 eur za
m2. Chcel vedieť, prečo je predložená kúpna cena 0,80 eur za m2. Samozrejme, že nie je proti
výstavbe priemyselného parku. Všetci vedia, v akom stave je celý východ a celý náš región,
preto tu treba dotiahnuť investorov, ale na tieto dve veci by chcel odpoveď. Poslankyňa
Pleštinská povedala, že pokiaľ bude tento priemyselný park v územnom pláne, tak inštitút
územného konania už nebude. Je dôležité, aby mesto spravilo zmeny a doplnky a na základe
toho potom požiadalo o ďalšie povolenia. Návrh poslanca Hrabčáka je bezpredmetný. Podľa
slov poslanca Kanuščáka je súčinnosť mesta na územné konanie dohodnutá, nie je potrebné
to predkladať. Mesto územné konanie neriešilo, lebo čakalo na rozhodnutie pre priemyselný
park, na základe ktorého to bude meniť. Nevidí dôvod obávať sa, lebo keď štát v tejto veci
zainvestuje, jeho cieľom bude tento park vybudovať či už za tejto vlády alebo inej. Dokonca
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ťaháme za kratší koniec pri vyjednávaní s investormi, lebo sme krajina, ktorá nemá pripravené
plochy na vybudovanie priemyselných parkov. Poďakoval za samotný prístup k nejakým
rokovaniam, ktorých sa zúčastnil s predsedom PSK. Požiadal prítomných o hlasovanie za tento
návrh, pretože sa netvoril ľahko. Štát ťahá za kratší koniec, lebo na rokovaniach s investormi
nemá dopredu pripravené plochy. Niektoré okolité štáty majú plochy pripravené dopredu.
Cieľom bude pripravovať tieto plochy do budúcna. Štát už teraz rokuje minimálne s 3 veľkými
investormi na východnom Slovensku. Jeden z nich má tento priemyselný park v úzkom výbere.
Keď by to vyšlo, bolo by k dispozícii niekoľko desiatok pracovných miest. Po lokalite v
Sabinove by niektorí investori hneď siahli a brali by tieto investície. Týka sa to aj niektorých
voľných priemyselných parkov v PSK napr. v Humennom, Vranove nad Topľou, ktoré boli
investorom ponúknuté. Pokiaľ ide o cenu, treba si uvedomiť, že štát po odkúpení tam chce
následne investovať cca 8 mil. eur, čo vlastne zhodnotí túto plochu, preto je aj taká cena. Napr.
odkúpenie pozemkov v Rimavskej Sobote bolo za 0,30 eur. Obrovský prínos pre tento región
má práve tá pridaná hodnota, teda práve nové pracovné miesta. Podľa neho je dobré hlasovať
za tento materiál aj kvôli dohodnutej cene. Predseda PSK Majerský potvrdil, že na rokovaní
padla cena 0,30 eur pre Rimavskú Sobotu. PSK navrhol 1 euro. Zástupca MH Invest povedal,
že po dohode s ministrom majú k dispozícii len 0,50 eur. Ale po odchode z úradu PSK navrhol
aspoň 0,80 eura, na čo bol potrebný súhlas ministra pre zástupcu MH Invest. Poslanec Kanuščák
to môže potvrdiť. Nakoniec súhlasili s návrhom 0,80 eur. Pridanou hodnotou sú nové pracovné
miesta, ich počet nevie v tejto chvíli definovať. Isté je, že záujem o východné Slovensko je. Bol
by to prvý z priemyselných parkov za dlhé obdobie posledných rokov vybudovaný v spolupráci
so zástupcami ministerstva hospodárstva. Nespochybniteľným faktom je, že tu treba
investovať. Nevie definovať, či je to dobrá cena. Ale ak chceme vytvárať pracovné miesta
a pozemok pre nový priemyselný park má PSK, tak by sme zrejme mali hľadať riešenia, ako
k tomu výsledku dôjsť spoločnými silami. Poslanec Jánošík podporuje myšlienku vzniku
priemyselného parku v Sabinove. Dúfa, že jeho slová nijako neovplyvnia hlasovanie poslancov
za vznik tohto priemyselného parku. Bude hovoriť za primátorov a starostov tu prítomných,
ktorí len s údivom snívajú, aby im štát, či už v zastúpení MH Invest, SPF a pod., predal
pozemky za 0,80 eur. MH Invest mohol nájsť peniaze aspoň za cenu znaleckého posudku, ale
nevadí, taká je dohoda. Treba to podporiť. V prípade kúpy samosprávy od SPF je to znalecká
cena ďaleko vyššia. Nehovoriac už o Železniciach SR, ktoré sú v podstate štát, a pod
EuroVelom platia trhové ceny za nájmy pozemkov. Asi pred 1 – 2 rokmi kupovalo mesto
Lipany ornú pôdu na výstavbu IBV za 13 eur, dnes za 18 eur s ním občan ani nerozpráva.
Podporuje výstavbu priemyselného parku, len škoda, že štát sa nespráva ako krajská
samospráva - VÚC, aby podporil vznik tohto priemyselného parku. Tiež sa potvrdili jeho slová,
keď sa nedávno mali všetky pozemky v Sabinove predávať bez účelu za 0,02 eur.
Zastupiteľstvo to stoplo a ide sa postupne. Prvý predaj týchto pozemkov má omnoho lepší účel,
ak sa takto predá. Navrhol schváliť tento návrh v predloženom znení, lebo čím viac sa to
obmedzí časom, cenou, termínmi, tým viac sa to skomplikuje. Treba to nechať na vývoj.
Nerozhodne o tom len MH Invest, ale aj trh, možnosti, vláda atď. Požiadal zastupiteľstvo
o podporu tohto materiálu. Predseda PSK Majerský poďakoval poslancovi Jánošíkovi, že
spomenul práve časť so SPF. Aj PSK prichádza do kontaktu práve s takýmito vecami, ktoré ho
brzdia. Ak je PSK ústretový voči štátu, štát by mal byť ústretový voči nemu. Samosprávy
miestna, regionálna aj štátna by mali vedieť spolupracovať na takýchto rozvojových
programoch, ako je napr. aj tento. Nepochybne tam patrí aj rozvoj cyklotrás a EuroVelo je
cyklomagistrála európskeho významu. Nie je vymyslená nejakým starostom, ktorý tam chce
mať cyklochodník. Je to cyklotrasa európskeho významu, ktorá patrí do siete a kostry celej
Európy. Preto by mal štát vedieť komunikovať s miestnou a regionálnou samosprávou tak, ako
aj ona komunikuje s ním. Poslanec Ledecký nesúhlasí len v jednej veci. Štát by nemal
rozhadzovať peniaze cez vlastné firmy. Cena MH Investu je šetrná, taká, aká má byť. Nepáči
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sa mu, že SPF dáva za trhové ceny na verejnoprospešné stavby. Nepáči sa mu, že vôbec
nevníma samosprávy ako svojho partnera. To je problém. Niektoré samosprávy by boli rady,
keby mohli odkúpiť, ale SPF vôbec nefunguje a nepredáva. Je to aktuálna téma, momentálne
sa to rieši. V prípade verejnoprospešných stavieb, je jedno, kto ich realizuje, by štát mal brať
ohľad, pozemky prednostne vysporiadať a predať za naozaj symbolické ceny a nie trhové ceny.
To je problém a nie že MH Invest kupuje lacno, lebo tak sa má kupovať. Predseda PSK
Majerský podotkol, že na SPF stojí 30 000 nevybavených žiadostí. Poslanec Hrabčák doplnil
predsedu PSK, že štát a samosprávy by si nemali predávať majetok. Povedal túto myšlienku pri
OA minulého roku. Ak má štát majetok, ktorý vie samospráva využiť, ak PSK má majetok,
ktorý miestna samospráva dokáže využiť na verejnoprospešný účel, tieto majetky by mali byť
prevádzané za 1 euro, lebo tento majetok bude naďalej slúžiť verejnosti ako verejnoprospešná
stavba. S tým súhlasí, malo by to tak byť. Doplnil aj poslanca Jánošíka, že by sa to nemalo
časovo zarámcovať. Ale veď v 3. odrážke je uvedené právo budúceho predávajúceho odstúpiť
od zmluvy v prípade, že sa nezačne s výstavbou priemyselného parku do troch rokov od
uzavretia kúpnej zmluvy. Sú tam uvedené tri roky. Musí mať právoplatné územné konanie aj
stavebné povolenie. To znamená, že aktuálne nastavený časový rámec v návrhu na uznesenie
je oveľa prísnejší ako jeho pozmeňovací návrh, pretože do troch rokov musí obstarať
právoplatné územné aj stavebné povolenie. Jeho návrhom sa trošku povolia tie intervaly
a zároveň sa ochránia záujmy PSK v tejto veci, lebo ide o strategickú investíciu, ktorú PSK ako
územná samospráva podporuje. Predseda PSK povedal, že nevie posúdiť, čo je dobrá cena.
S tým súhlasí. Čo je vlastne dobrá cena? Pokiaľ tento priemyselný park prinesie vyššiu pridanú
hodnotu poskytovaných pracovných pozícií v danom regióne, tak aj zadarmo nemusí byť
vysoká cena. Je 12 rokov poslancom MsZ v Sabinove. V meste je táto investícia vnímaná veľmi
pozitívne, bude si vyžadovať zmenu územného plánu a samospráva bude súčinná. Ako poslanec
MsZ v Sabinove nebude mať problém pri hlasovaní za zmenu územného plánu. Už teraz sa
pripravuje nejaká zmena, ktorá bude realizovaná možno v budúcom roku a možno tam bude už
aj zmena týkajúca sa tohto priemyselného parku. Požiadal o podporu predloženého
pozmeňovacieho návrhu. MH Invest nemôže mať predsa problém s nastavením detailnejšieho
časového rámca, lebo ak je samotný zámer postavený nie marketingovo ale naozaj na pevných
základoch, tak to, čo sa tam preinvestuje teraz, bude pokračovať v ďalších volebných
obdobiach. Táto investícia bude trvať možno 10 rokov, aby sa spojazdnil celý priemyselný park.
Vo veľmi krátkej dobe tam bude prebiehať aj výstavba preložky cesty I/68 obchvatu mesta
Sabinov. Tieto veci sa navzájom nevylučujú a pozmeňovací návrh je postavený racionálne.
Z pozície poslanca PSK vyzval všetkých poslancov NR SR v Zastupiteľstve PSK, aby
intervenovali a urobili potrebné kroky, aby bol SPF v poriadku, lebo je hanbou tohto štátu. SPF
má spravovať majetky štátu a nezistených vlastníkov a mal by sa preto aj adekvátne správať.
Miesto toho robí problémy samosprávam, ktoré nevedia vyriešiť zásadné veci vo svojom
regióne, katastri, lebo štátna inštitúcia SPF robí problémy a prieťahy v mnohých projektoch.
Starostovia sa mu sťažujú, že bežne kvôli m2 sa nevedia pohnúť napr. s projektom kanalizácie.
Požiadal o podporu predloženého pozmeňovacieho návrhu, ktorý presnejším spôsobom
zadefinuje časový rámec. Podpredseda PSK J. Lukáč reagoval na SPF. Poslanci NR SR
v tejto rokovacej miestnosti všetci do jedného intervenujú SPF. Momentálne nie je ešte funkčná
rada SPF. Všetci robia všetko, čo sa dá, aby bol SPF čím skôr sfunkčnený. Možno bude mať
poslanec Fecko k tejto téme podrobnejšiu informáciu. Bol by rád, keby uznesenie bolo
schválené v predloženom znení, ako povedal poslanec Jánošík, lebo niektoré veci sa dajú
upraviť priamo v zmluve a je pravda, že to súvisí aj s preložkou cesty I/68. Poslankyňa
Pleštinská uviedla, že poslanci NR SR robia všetko, čo je v ich silách. Teraz boli volení
členovia Správnej rady SPF, tak verí, že sa už konečne dostane do normálnej činnosti.
Podporuje slová poslanca Jánošíka, že uznesenie treba schváliť v predloženom znení a život
ukáže, lebo 10 rokov je dlhá doba. Predložené uznesenie je dobré bez pozmeňovacieho návrhu
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poslanca Hrabčáka. Poslanec Fecko prvýkrát za 12 rokov v NR SR počul o sumarizácii
nevybavených spisov SPF. Pôvodne ich bolo 36 000. Hanbil by sa, keby sa za ich vlády SPF
celkom utopil. Nikto nepriznal pravdu za svoje volebné obdobie. Spisy boli zrevidované na
zhruba 28 800, niektoré boli zaevidované aj trikrát. Momentálne bolo zvolených 12 členov
správnej rady z 13. Podmienkou bolo, že 6 členov navrhuje vláda, 5 členov navrhuje NR SR, 1
člen je za komoru, 1 člen za ZMOS. Dňa 7. 4. 2022 prvýkrát zasadne rada SPF, ktorá bude
riešiť 450 prípadov. Riaditeľ pripravil stratégiu tzv. písomnú zápchu, preto verí, že spoločnými
silami to zvládnu a aj občania resp. samosprávy pocítia prietok tejto zápchy tým, že už nebudú
dlho čakať. Garantuje to všetkým, bude na to dozerať spolu s ďalšími poslanci NR SR
prítomnými v tejto miestnosti. Poslanec Ferenčák pripomenul, že budovanie priemyselných
parkov je dôležité kvôli znižovaniu nezamestnanosti a okres Sabinov patrí medzi okresy, kde
je nezamestnanosť jednou z najvyšších v PSK. Určite nikto z poslancov nebude spochybňovať
ani polemizovať o potrebe vybudovania priemyselného parku v Sabinove. Otázkou je, či sa to
nemohlo robiť skôr, možno bolo potrebné byť iniciatívnejší aj v rámci PSK, mesta atď. To je
len polemika. Aj jeho vyrušuje cena. Je to skôr otázka na tých, ktorí dohadovali cenu, či si za
ňou stoja a či nevedeli lepšie dohodnúť, pretože tu sa otáča každá koruna. Aj kraj v komunikácii
s mestami a samosprávou ide podľa trhovej ceny a veľmi ťažko zľavuje z akejkoľvek ponuky,
ktorá sa má vysporiadať medzi mestom a krajom. Treba povedať rovno, že kraj je
nekompromisný. To sa stalo aj v Kežmarku, kde za staré dielne bola ponuka 620 000 a s krajom
sa nedalo dohodnúť. Tu sa dá veľmi rýchlo aj zľaviť, nespochybňuje to, keď ide o dobrú vec.
Má to tak byť. Niektorí poslanci NR SR hovorili o ťažkostiach so SPF, ako bojujú a koľko
nevyriešených prípadov majú. Pripomenul im, že ako poslanec NR SR v minulom roku
predkladal návrh zákona, kde všetky pozemky z intravilánov miest a obcí v správe SPF majú
bezplatne prejsť do majetku miest a obcí aj v prípade vecných bremien a malých výmer, ktoré
bránia v rozvoji miest a obcí. Dáva im veľkú príležitosť, lebo tento návrh zákona opätovne
predložil na aprílovú schôdzu NR SR. Namiesto toho, že tu kričia a hovoria, čo všetko treba
v SPF robiť, treba jednoducho stlačiť tlačidlo za a všetky majetky v správe SPF v intraviláne
prejdú do majetku miest a obcí a zbytočná polemika tu nebude. Netreba hrať divadlo, treba
hlasovať za a jednoducho podporiť dobrú vec. Minulým hlasovaním to zmietli zo stola všetci
poslanci NR SR, ktorí tu sedia. Treba hlasovať za, aby si mestá, obce aj kraje mohli pomôcť.
Predseda PSK Majerský dodal, že o tom sa môžu porozprávať v Bratislave, nemusia
v Prešove. Tieto pozemky boli zablokované a PSK s nimi nemohol disponovať. Vlastnil ich
pán Černega. Hneď od momentu, keď sa PSK dostal k disponibilite týchto pozemkov, začal
konať. Poslanec Damankoš uviedol, že v Sabinove sa dozvedeli dve dobré správy, že bude
obchvat a možno priemyselný park. A poslanci PSK idú riešiť všetky problémy SR ešte len na
navrhnutom priemyselnom parku. Predložil návrh na ukončenie diskusie a hlasovanie o tomto
bode. Sabinovčania potrebujú priemyselný park ako soľ a SPF naozaj treba riešiť na inom fóre.
Netreba sa tu zbytočne vybíjať v diskusiách. Osobne podporí návrh v predloženom znení. Bude
ešte možnosť ďalej sa ním zaoberať, ale teraz tu nie je potrebné otvárať všetky možné problémy,
ktoré by mohli vzniknúť. Sabinov potrebuje priemyselný park. Chceme ho alebo nie, treba
hlasovať. Poslanec Hrabčák považuje možnosť vystúpenia na pôde tohto zastupiteľstva
nielenže za elementárnu slušnosť z jeho strany, pretože sa to týka mesta a okresu Sabinov, ale
aj za politickú povinnosť. Reagoval na slová poslanca Ferenčáka, ktorému drží prsty, lebo
myšlienka je geniálna. Je poslancom MsZ v Sabinove 12 rokov. Vie, ako sa starostovia obcí
v okrese Sabinov trápia so SPF. Aby nejakým spôsobom nekrivdil poslancom NR SR, ktorí tu
sedia, treba povedať, že SPF je problém pretrvávajúci možno desaťročia. Pokiaľ myslia svoje
slová vážne a chcú pomôcť štátu, treba podporovať myšlienky poslanca Ferenčáka. Podľa slov
predsedu PSK Majerského veľa vecí zadefinovaných v pozmeňovacom návrhu poslanca
Hrabčáka sa dá zadefinovať v samotnej zmluve, ktorá bude tvoriť už konkrétnu dohodu medzi
štátom a PSK. Zdá sa, že poslanci majú teraz tendenciu tvoriť samotnú zmluvu priamo na
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zasadnutí zastupiteľstva. Zmluva sa tvorí medzi samotnými inštitúciami a ich právnymi
zástupcami, ale zastupiteľstvo teraz schvaľuje určitý rámec a detaily sú v samotnej zmluve.
Spýtal sa poslanca Hrabčáka, či trvá na predloženom pozmeňovacom návrhu. Poslanec
Hrabčák odpovedal, že podporuje myšlienku priemyselného parku. Ak bude mať slovo
predsedu PSK, že sa PSK naozaj bude snažiť ochrániť svoje záujmy v súlade s pozmeňovacím
návrhom, tak nemá problém s jeho stiahnutím. Predseda PSK Majerský dal svoje slovo
poslancovi Hrabčákovi, ktorý následne stiahol svoj pozmeňovací návrh. Predseda PSK
Majerský mu poďakoval za tento ústretový krok.
Návrh na uznesenie:
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
schvaľuje
uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Prešovským samosprávnym krajom
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, ako budúcim predávajúcim a MH Invest, s.
r. o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36724530, ako budúcim kupujúcim na predaj
nehnuteľnosti s nasledovnými podmienkami:
1. Predmet zmluvy: záväzok budúceho predávajúceho predať a budúceho kupujúceho kúpiť
pozemky o celkovej výmere 789 552 m2 nachádzajúce sa v k. ú. Orkucany, obec Sabinov, okres
Sabinov, za účelom výstavby realizácie Priemyselného parku Sabinov, a to:
List vlastníctva č.

Parcela registra

Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera pozemku v m2

109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1084
1084

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
C
C

1332/200
1332/201
1341/1
1341/201
1341/202
1341/203
1341/204
1346
1347
1348
1350/1
1350/4
1357
1358
702/18
702/24

Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Orná pôda
Orná pôda
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Ostatná plocha
Ostatná plocha

42
38
290373
5028
783
68
82
2313
2797
68721
411144
4343
1106
1423
1153
138

spoluvlastnícky podiel: 1/1, ťarchy: bez tiarch
2. Kúpna cena: vo výške 631.641,60 eur (pri cene 0,80 €/m²).
3. Obsahom zmluvy bude aj:
- Kúpna zmluva na predaj pozemkov, ktorý je predmetom zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve a bude s kupujúcim uzatvorená až splnením odkladacej podmienky, ktorou sa na
účely tejto zmluvy rozumie schválenie návrhu realizácie priemyselného parku s názvom
„Priemyselný park Sabinov“ vládou Slovenskej republiky a kópiu uznesenia vlády
Slovenskej republiky k tomuto návrhu je povinný doručiť bezodkladne budúcemu
predávajúcemu budúci kupujúci.
- Zriadenie predkupného práva ako záväzkového práva v prospech budúceho
predávajúceho na predmet prevodu za kúpnu cenu 631.641,60 eur.
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-

Právo budúceho predávajúceho odstúpiť od zmluvy pre prípad, že sa nezačne
s výstavbou priemyselného parku do troch rokov od uzavretia kúpnej zmluvy.
4. Lehota na uzatvorenie kúpnej zmluvy:
- Po schválení uznesenia na uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v Zastupiteľstve
Prešovského samosprávneho kraja, najneskôr do 31. 01. 2023.
5. Účel prevodu:
- Realizácia Priemyselného parku Sabinov.
- Ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
spočívajúci v záväzku budúceho kupujúceho zrealizovať na svoje náklady, resp. na
náklady štátu priemyselný park.
6. Iné zmluvné vzťahy:
- Nájomná zmluva č. 176/2020/OM uzavretá medzi PSK ako prenajímateľom a SR
v správe Slovenskej správy ciest, ktorej predmetom je dočasné užívanie časti pozemkov
na diaľničný záber do 16. 4. 2026.
Nájomná zmluva č. 1/2021/OM uzavretá medzi PSK ako prenajímateľom a Slovstav, s.
r. o., ktorej predmetom je dočasný nájom (29.12.2020 - 30.09.2023) parciel registra E
KN a to: - parcela číslo 1357 o výmere 130 m2
- parcela číslo 1348 o výmere 283 m2
- parcela číslo 1350/1 o výmere 17 447 m2.
Hlasovanie:
za: 49
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 15D – Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Gerdová, vedúca oddelenia majetku
Úradu PSK, informovala prítomných, že v bodoch 15D – 15F ide o lokalitu susedských
vzťahov, preto je dôvodová správa skoro rovnaká. Rozdiel je v kúpnej cene a samotných
žiadateľoch. Ide o prevod novovytvorenej časti parcely, na ktorej sa nachádza oplotenie a ktorá
bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľov v ich vlastníctve. Dôvodom ich žiadostí je
zosúladenie skutkového a právneho stavu, keďže zameranie osadenia oplotenia pozemku bolo
vykonané nesprávne. Uvedený pozemok bezprostredne susedí s pozemkom v ich vlastníctve
a v dobrej viere ho užívajú viac ako 40 rokov. Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku je
stanovená znaleckým posudkom v sume 10,58 €/m². V tomto prípade ide o výmeru 128 m2
a kúpnu cenu 1 354,24 eur.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
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,
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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 vedeného na LV č. 109, k. ú. Orkucany,
okres Sabinov, a to:
- novovytvoreného pozemku parcely registra C KN parcelné číslo 714/31, zastavané
plochy o výmere 128 m2,
odčleneného od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1332/1, trvalý trávnatý
porast o celkovej výmere 5 148 m²
geometrickým plánom č. 4/2021 vyhotoveným GeoMark – Ing. Martin Kubanka, Prešov,
IČO: 37531590, úradne overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, dňa
18.05.2021 pod číslom G1-298/2021,
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy:
Pod V-2394/2018 sa zriaďuje vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti povinného z
vecného bremena Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov strpieť
prechod peši a prejazd motorovým vozidlom cez pozemky E KN 1331/1 a 1332/1, k
pozemkom C KN 714/3 a E KN 1343/1 v prospech vlastníkov pozemkov C KN 714/3
a E KN 1343/1 v rozsahu stanovenom GP 34/2017 a overeným Okresným úradom
Sabinov, katastrálnym odborom, pod č. G1-156/2017 - číslo zmeny 61/2019.
Pod V 624/2013 sa zriaďuje zmluva o zriadení vecného bremena č. 56/2013/ODDSM,
dodatok č. 77/2013, ktorá spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO 37 870 475
- strpieť uloženie inžinierskych sietí - podzemného elektrického vedenia na pozemkoch
registra EKN parcelné číslo 1332/1, trvalé trávne porasty o výmere 5148 m2, povinného
z vecného bremena
- strpieť vstup a vjazd na pozemky registra EKN parcelné číslo 1332/1, trvalé trávne
porasty o výmere 5148 m2, povinného z vecného bremena, prechod a prejazd cez
pozemky povinného z vecného bremena pri uložení, prevádzke, údržbe a oprave
podzemného elektrického vedenia v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne
č.204/2012 zo dňa 20.06.2012 overeným Správou katastra Sabinov dňa 04.07.2012 pod
číslom G1-245/2012 v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorí sú vlastníkmi
pozemku CKN parcelné číslo 714/3, ostatné plochy 2616 m2.
do podielového spoluvlastníctva kupujúcich – Pavol Konkoľ, 080 01 Prešov, v podiele
½ a Ing. Slávka Tiritová, 080 01 Prešov, v podiele ½ za kúpnu cenu 1.354,24 € (pri
cene 10,58 €/m²).
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Kupujúci chcú zosúladiť skutkový stav so stavom právnym tým, že si majetkovoprávne
vysporiadajú časť parcely, ktorá bezprostredne susedí s pozemkom v ich vlastníctve
a na ktorom majú z vonkajšej hranice osadený plot.
Hlasovanie:
za: 48
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 15E – Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Gerdová, vedúca oddelenia majetku

Úradu PSK, uviedla výmeru 91 m2 a celkovú kúpnu cenu vo výške 962,78 eur.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
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Návrh na uznesenie:
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 vedeného na LV č. 109, k. ú. Orkucany,
okres Sabinov, a to:
- novovytvoreného pozemku parcely registra C KN parcelné číslo 714/30, zastavané
plochy o výmere 91 m2,
odčleneného od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1332/1, trvalý trávnatý
porast o celkovej výmere 5 148 m²
geometrickým plánom č. 4/2021 vyhotoveným GeoMark – Ing. Martin Kubanka, Prešov
IČO: 37531590, úradne overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, dňa
18.05.2021 pod číslom G1-298/2021,
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy:
Pod V-2394/2018 sa zriaďuje vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti povinného z
vecného bremena Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov strpieť
prechod peši a prejazd motorovým vozidlom cez pozemky E KN 1331/1 a 1332/1 k
pozemkom C KN 714/3 a E KN 1343/1 v prospech vlastníkov pozemkov C KN 714/3
a E KN 1343/1 v rozsahu stanovenom GP 34/2017 a overeným Okresným úradom
Sabinov, katastrálnym odborom pod č. G1-156/2017 - číslo zmeny 61/2019.
Pod V 624/2013 sa zriaďuje zmluva o zriadení vecného bremena č. 56/2013/ODDSM,
dodatok č. 77/2013, ktorá spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO 37 870 475
- strpieť uloženie inžinierskych sietí - podzemného elektrického vedenia na pozemkoch
registra EKN parcelné číslo 1332/1, trvalé trávne porasty o výmere 5148 m², povinného
z vecného bremena
- strpieť vstup a vjazd na pozemky registra EKN parcelné číslo 1332/1, trvalé trávne
porasty o výmere 5148 m², povinného z vecného bremena, prechod a prejazd cez
pozemky povinného z vecného bremena pri uložení, prevádzke, údržbe a oprave
podzemného elektrického vedenia v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne
č.204/2012 zo dňa 20.06.2012 overeným Správou katastra Sabinov dňa 04.07.2012 pod
číslom G1-245/2012 v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorí sú vlastníkmi
pozemku CKN parcelné číslo 714/3, ostatné plochy 2616 m².
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Ing. Mária Vlkolinská, 080 01 Prešov,
v podiele 1/1 za kúpnu cenu 962,78 € (pri cene 10,58 €/m²).
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Kupujúca chce zosúladiť skutkový stav so stavom právnym tým, že si majetkovoprávne
vysporiada časť parcely, ktorá bezprostredne susedí s pozemkom v jej vlastníctve a na
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ktorom má z vonkajšej hranice osadený plot.
Hlasovanie:
za: 46
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 15F – Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Gerdová, vedúca oddelenia majetku
Úradu PSK, predstavila celkovú výmeru 129 m2 a kúpnu cenu 1 364,82 eur.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
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 vedeného na LV č. 109, k. ú. Orkucany,
okres Sabinov, a to:
- novovytvoreného pozemku parcely registra C KN parcelné číslo 714/29, zastavané
plochy o výmere 46 m2,
odčleneného od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1332/1, trvalý trávnatý
porast o celkovej výmere 5 148 m²
- novovytvoreného pozemku parcely registra C KN parcelné číslo 716/6, ostatné plochy
o výmere 83 m2,
odčleneného od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1331/1, orná pôda
o celkovej výmere 41 855 m²
geometrickým plánom č. 4/2021 vyhotoveným GeoMark – Ing. Martin Kubanka, Prešov,
IČO: 37531590, úradne overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, dňa
18.05.2021 pod číslom G1-298/2021,
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy:
Pod V-2394/2018 sa zriaďuje vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti povinného z
vecného bremena Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov strpieť
prechod peši a prejazd motorovým vozidlom cez pozemky E KN 1331/1 a 1332/1 k
pozemkom C KN 714/3 a E KN 1343/1 v prospech vlastníkov pozemkov C KN 714/3
a E KN 1343/1 v rozsahu stanovenom GP 34/2017 a overeným Okresným úradom
Sabinov, katastrálnym odborom, pod č. G1-156/2017 - číslo zmeny 61/2019.
Pod V 624/2013 sa zriaďuje zmluva o zriadení vecného bremena č. 56/2013/ODDSM,
dodatok č. 77/2013, ktorá spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO 37 870 475,
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- strpieť uloženie inžinierskych sietí - podzemného elektrického vedenia na pozemkoch
registra EKN parcelné číslo 1332/1, trvalé trávne porasty o výmere 5148 m2, povinného
z vecného bremena
- strpieť vstup a vjazd na pozemky registra EKN parcelné číslo 1332/1, trvalé trávne
porasty o výmere 5148 m2, povinného z vecného bremena, prechod a prejazd cez
pozemky povinného z vecného bremena pri uložení, prevádzke, údržbe a oprave
podzemného elektrického vedenia v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne
č.204/2012 zo dňa 20.06.2012 overeným Správou katastra Sabinov dňa 04.07.2012 pod
číslom G1-245/2012 v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorí sú vlastníkmi
pozemku CKN parcelné číslo 714/3, ostatné plochy 2616 m2.
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Mgr. Júlia Benková, 083 01 Sabinov, v podiele
1/1 za kúpnu cenu 1.364,82 € (pri cene 10,58 €/m²).
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Kupujúca chce zosúladiť skutkový stav so stavom právnym tým, že si majetkovoprávne
vysporiada časť parcely, ktorá bezprostredne susedí s pozemkom v jej vlastníctve a na
ktorom má z vonkajšej hranice osadený plot.
Hlasovanie:
za: 46
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 16A – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad
hodný osobitného zreteľa: Ing. Gerdová, vedúca oddelenia majetku Úradu PSK,
predkladá nájom časti pozemku v katastrálnom území Svidník v správe SOŠ polytechnickej
a služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku. Nájomca, Senior klub – SK vo Svidníku, plánuje
nehnuteľný majetok využiť za účelom vybudovania ihriska s trávnatým povrchom o rozmeroch
37 m x 24 m, ktoré by slúžilo na športové aktivity združenia a v čase výchovno-vzdelávacieho
procesu aj pre žiakov školy. Podmienky nájmu obsahuje návrh na uznesenie. Správca majetku
súhlasí s nájmom a s nájomným vo výške 0,125 €/m2/rok, čo je ročne 180 eur, za podmienky,
že občianske združenie Senior klub - SK na prenajatom pozemku vybuduje trávnaté ihrisko,
ktoré bude prevádzkovať a znášať všetky náklady vzniknuté v súvislosti s prenájmom a ihrisko
bude využívané v čase výchovno-vzdelávacieho procesu aj žiakmi školy.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
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
schvaľuje
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 nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe
správcu - Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská
715/18, 089 01 Svidník, IČO: 00893692, a to:
nehnuteľný majetok zapísaný na liste vlastníctva č. 1924 v k. ú. Svidník a to časť pozemku
registra KN C parcelné číslo 601/1 o výmere 1440 m2
pre nájomcu – Senior klub - SK, ul. 8. mája 686, 089 01 Svidník, IČO: 42089557
za nižšie uvedených podmienok:
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Výška nájomného okrem platieb za služby spojené s nájmom: 0,125 € /m2 /rok (180,- €/ročne).
Účel nájmu: vybudovanie a prevádzkovanie trávnatého ihriska slúžiaceho na športové účely loptové hry pre členov občianskeho združenia Senior klub – SK a športové aktivity mládeže.
Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Ďalšie podmienky, ktoré musia byť zo strany nájomcu dodržané:
a) nájomca sa zaviaže vybudovať najneskôr do 31. 12. 2022 na vlastné náklady vo výške
minimálne 5000,- € na uvedenom pozemku:
- trávnaté ihrisko o rozmeroch 37 m x 24 m
- osvetlenie novovybudovaného trávnatého ihriska vrátane revíznej správy k prevádzke
osvetlenia
- ochranné sitá po šírke ihriska a na dĺžke ihriska v časti od administratívnej budovy školy;
b) ihrisko bude prenajímateľom využívané počas celej doby platnosti zmluvy v čase
v zmysle vzájomnej dohody bezplatne žiakmi školy na športové aktivity a na realizáciu
výchovno-vzdelávacieho procesu, a to ak to umožní počasie a terénne podmienky;
c) darovacou zmluvou prevedie prenajímateľovi ihrisko najneskôr do 31. 12. 2032, v prípade
ukončenia nájmu po 31. 12. 2032 si nájomca nebude nárokovať na preinvestované prostriedky
ani protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota predmetu nájmu;
d) prenajímateľ a nájomca uzatvoria písomnú dohodu vždy pred začiatkom každého školského
roka najneskôr do 31. 08. o termínoch využívania ihriska v priebehu školského roka
s prihliadnutím na zostavený rozvrh hodín a plán práce krúžkov so športovou náplňou;
e) nájomca bude znášať všetky náklady v súvislosti s prenajatým majetkom – s výstavbou,
prevádzkou a údržbou ihriska, bude na vlastné náklady zabezpečovať najmä kosenie,
polievanie, výsev trávnou zmesou, hnojenie, pieskovanie, náklady na prevádzku a údržbu
osvetlenia a ochranných sietí, odvoz odpadu, BOZP, poistenie a pod.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Predmet nájmu bude využitý s prihliadnutím na § 2 a § 63 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na všeobecne prospešný účel vo verejnom záujme
v športe – na vybudovanie a prevádzkovanie športoviska a podporu zdravého spôsobu života
obyvateľstva.
Hlasovanie:
za: 45
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 16B – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
292/2019 zo dňa 26. 8. 2019 – prípad hodný osobitného zreteľa: Ing.
Gerdová, vedúca oddelenia majetku Úradu PSK, predstavila zmenu predmetného
uznesenia, v ktorom sa mení predmet nájmu a to prenajímané miestnosti v budove Úradu PSK
pre Úrad pre verejné obstarávanie. Zmena je navrhovaná zo strany Úradu PSK z dôvodu
potreby rekonštrukcie kancelárskych priestorov.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
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, v súlade s § 8 ods.7
písm. e) a § 16 písm. t) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom
znení
schvaľuje
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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 uznesenie k zmene nájmu majetku vo vlastníctve Prešovského
samosprávneho kraja v správe Úradu PSK, ktorým sa mení uznesenie z 15. zasadnutia
Zastupiteľstva PSK č. 292/2019 zo dňa 26. augusta 2019 k nájmu nehnuteľného majetku PSK
– prípad hodný osobitného zreteľa pre nájomcu Úrad pre verejné obstarávanie nasledovne:
vypúšťa sa text v znení:
nehnuteľný majetok – nebytový priestor v administratívnej budove Úradu Prešovského
samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove - budova, súpisné číslo 5043, na pozemku
registra KN C parcelné č. KN C 852/1 v katastrálnom území Prešov evidovanej v katastri
nehnuteľností na LV č. 13515
prenajímaná plocha v m2:
kancelárske a spoločné priestory o celkovej výmere 60,84 m2, a to v rozsahu:
- miestnosti č.:
6.6 o výmere 20,47 m2
6.7 o výmere 20,47 m2
Kancelárske priestory spolu:
40,94 m2
Percentuálny podiel na spoločných priestoroch (0,56 %): 19,90 m2
a nahrádza sa novým textom v znení:
nehnuteľný majetok – nebytový priestor v administratívnej budove Úradu Prešovského
samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove - budova, súpisné číslo 5043, na pozemku
registra KN C parcelné č. KN C 852/1 v katastrálnom území Prešov evidovanej v katastri
nehnuteľností na LV č. 13515
prenajímaná plocha v m2:
kancelárske a spoločné priestory o celkovej výmere 61,17 m2, a to v rozsahu:
miestnosti č.:
027 o výmere 20,64 m2
028 o výmere 20,63 m2
Kancelárske priestory spolu:
41,27 m2
Percentuálny podiel na spoločných priestoroch (0,56%): 19,90 m2
Hlasovanie:
za: 44
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 17A – Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa:
Ing. Gerdová, vedúca oddelenia majetku Úradu PSK, predkladá prevod pozemkov
v katastrálnom území Bajerov z podielového vlastníctva predávajúcich uvedených v návrhu
uznesenia do výlučného vlastníctva PSK, ktorý po nadobudnutí vlastníctva tento majetok zverí
do správy SÚC PSK. Ide o výkup časti pozemkov navrhovaný pre realizáciu stavby „II/546
Prešov – Klenov“. Výkup bude dokladovaný pre účely kolaudácie stavby realizovanej
z prostriedkov IROP. Kúpna cena podľa znaleckého posudku je 3,53 €/m2. Celková kúpna cena
predstavuje 2 581,76 eur.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
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 bod 1 písm. e) a s
§ 6 bod 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
A. s c h v a ľ u j e
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prevod nehnuteľného majetku - pozemkov v súvislosti so stavbou „II/546 Prešov – Klenov“ v k. ú.
Bajerov, a to:
A.1 vedeného na LV č. 365, k. ú. Bajerov, obec Bajerov, okres Prešov
- novovytvorená parcela registra C KN č. 443/7 (diel 1), zastavaná plocha a nádvorie o výmere 926 m²,
odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN č. 135, trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 36346 m2,
ťarchy: bez zápisu
A.2 vedeného na LV č. 488, k. ú. Bajerov, obec Bajerov, okres Prešov
- novovytvorená parcela registra C KN č. 443/23 (diel 17), zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65 m²,
odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN č. 309, ostatná plocha o celkovej výmere 653 m2,
- novovytvorená parcela registra C KN č. 443/26 (diel 19), zastavaná plocha a nádvorie o výmere 179 m²,
odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN č. 311, ostatná plocha o celkovej výmere 2060 m2,
ťarchy: bez zápisu
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
LV
č.
365
365

por.
Meno vlastníka
BLV
9 Juhošová Anna, 082 41, Bajerov, č. 68, SR
10 Magdová Verona, Poprad, PSČ 058 01, SR

Spoluvlastnícky podiel
269920 / 34473600
1001 / 1436400

365

11 Bomba Karol, Košická Nová Ves, PSČ 040 00, SR

365

12 Vargoško Jozef, Margecany, PSČ 055 01, SR

365

13 Eštočinová Ema, Prešov, PSČ 080 01, SR

148050 / 34473600

365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365

14
16
17
18
19
21
22
25
32
33
34
35
37
38
39
40
41
43
49

252000
1
1027
5
25200
604800
4
756000
282240
1
100800
1
25200
8400
8400
8400
3
70875
70875

365

50 Magdoško Vladislav, Prešov, PSČ 080 01, SR

365
365
365

365
365
365
365

59 Olejník Vincent, Ing., Strážske, PSČ 072 22, SR
61 Olejník Jozef, 082 41, Bajerov, SR
63 Ondriová Marta, Prešov, PSČ 080 01, SR
Rímskokatolícka farnosť sv. Michala, Bajerov, 082 41, Bajerov,
66
č. 30, SR
67 Magda František, 082 41, Bajerov, SR
69 Anderková Agnesa, 082 41, Bajerov, SR
71 Bartko Imrich, 082 41, Bajerov, SR
74 Jarkovská Mária, 040 00, Košické Oľšany, SR

365
365
365
365
365
365
365

75
76
77
86
87
88
89

365

Kollárová Alžbeta, 082 41, Bajerov, SR, (nebohá)
Magdoško Branislav, Bajerov, PSČ 082 41, SR
Trochanová Ľudmila, 082 41, Bajerov, SR
Karabinoš František, Prešov, PSČ 080 01, SR
Guman Jozef, 082 41, Kvačany, SR
Kavulič Štefan, 082 41, Bajerov, . 61, SR
Rusinková Viera, Prešov, PSČ 080 01, SR
Bomba Ján, 082 41, Bajerov, SR
Jakubík Jozef, 082 41, Bajerov, SR
Jakubik Vladimír, 082 42, Bajerov, SR
Hudák Tomáš, Bajerov, PSČ 082 41, SR
Magdoško František, 082 41, Bajerov, SR
Magdoško František, 082 41, Bajerov, SR
Magdošková Viera, 082 41, Bajerov, SR
Magdoško Milan, 082 41, Bajerov, SR
Magdošková Mária, Prešov, PSČ 080 01, SR
Magdoško František, 082 41, Bajerov, SR
Magdoško Anton, 082 41, Bajerov, SR
Magdošková Helena, 082 41, Bajerov, SR

Peštová Justína, Malá Ida, PSČ 040 20, SR,
Magdoško Karol, 082 41, Bajerov, SR
Magdoško Radovan, 082 41, Bajerov, SR
Trochan Ján, 082 41, Bajerov, SR
Mrúz Vladimír, Bajerov, PSČ 082 41, SR
Štofanková Margita, 082 41, Žipov, SR
Trochan Marián, 082 41, Bajerov, SR

239680 / 34473600
107 / 61560
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

34473600
513
766080
2052
34473600
34473600
4275
34473600
34473600
684
34473600
684
34473600
34473600
34473600
34473600
912
34473600
34473600

222075 / 34473600
67200 / 34473600
67200 / 34473600
1 / 513
3628800 / 34473600
78960
17
340200
117180

/
/
/
/

24820992
1824
34473600
34473600

117180
117180
117180
27000
60480
27
87480

/
/
/
/
/
/
/

34473600
34473600
34473600
34473600
34473600
29792
34473600
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365
365

90 Mrúz Vladimír, Bajerov, PSČ 082 41, SR
92 Miškufová Margita, Prešov, PSČ 080 01, SR

77400 / 34473600
113400 / 34473600

365
365
365
365

93
94
95
96

Žuffová Emília, Poprad, PSČ 058 01, SR
Saloky Karol, 082 41, Bajerov, SR
Andreánska Jana, 082 41, Bajerov, SR
Trochan Štefan, Ružomberok, PSČ 034 00, SR

37800
302400
6720
6720

/
/
/
/

34473600
34473600
34473600
34473600

365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365

97
98
100
101
104
106
107
109
111
118
120
121
123
125
126
127
131
132
136

Šoltísová Mária, Prešov, PSČ 080 01, SR
Salokyová Anna, 082 41, Bajerov, SR
Magačová Anna, 082 41, Bajerov, SR
Šoltýsová Anna, 082 41, Rokycany, SR
Bartko Pavel, 082 41, Bajerov, SR
Langová Mária, Prešov, PSČ 080 01, SR
Saloky Štefan, 082 41, Bajerov, SR
Harčár Jakub, Prešov, PSČ 080 01, SR
Beňová Katarína, MUDr., Prešov, PSČ 080 01, SR
Deržák František, 082 41, Bajerov, SR
Feňuško-Jakubíková Agnesa, 082 41, Bajerov, SR
Dusová Terézia, 082 41, Bajerov, SR
Trochan Marián, 082 41, Bajerov, SR
Trochan Vladimír, Prešov, PSČ 080 01, SR
Sabolová Emília, 082 41, Bajerov, SR
Murínová Zuzana, 082 41, Bajerov, SR
Šoltis Martin, Mgr., 082 41, Kvačany, SR
Eštočin Jozef, 082 42, Bzenov, SR
Pulíková Mária, Prešov, PSČ 080 01, SR

11760
2
181440
43200
772200
90720
241920
604800
299376
307440
1
1
15120
15120
226800
144900
15120
15120
302400

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

34473600
1140
34473600
34473600
34473600
34473600
34473600
34473600
34473600
34473600
475
1140
34473600
34473600
34473600
34473600
34473600
34473600
34473600

365
365
365
365
365

137
138
141
142
144

Kurtová Marta, Bratislava-Karlova Ves, PSČ 841 05, SR
Macková Margita, 082 41, Bajerov, SR
Macková Margita, 082 41, Bajerov, SR
Bomba Ján, 082 41, Bajerov, SR
Lukáč Ján, Prešov, PSČ 080 01, SR

302400
5
215040
379680
1

/
/
/
/
/

34473600
228
34473600
34473600
320

365
365
365
365
365
365

145
151
152
153
154
155

94710
9072
100800
100800
564480
50400

/
/
/
/
/
/

34473600
34473600
34473600
34473600
34473600
34473600

365

160

365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365

165
166
167
168
169
170
173
174
175
176
177
178

Timčáková Mária, Prešov, PSČ 080 01, SR
Hricová Katarína, 082 41, Kvačany, SR
Mihoková Terézia, 082 41, Bajerov, SR
Broda Ján, 082 41, Bajerov, SR
Jakubík Jozef, 082 41, Bajerov, SR
Mrúzová Mária, 082 41, Bajerov, SR
Rímskokatolícka farnosť sv. Michala, Bajerov, 082 41, Bajerov,
č. 30, SR
Mihoková Terézia, 082 41, Bajerov, SR
Trochan Peter, 082 42, Radatice, SR
Trochan Štefan, 082 42, Bzenov, SR
Škripková Alžbeta, 082 42, Ľubovec, SR
Trochan Jozef, 082 42, Bzenov, SR
Prezenská Mária, Prešov, PSČ 080 01, SR
Kollár Pavol, 082 41, Bajerov, SR
Jakubík Peter, 082 41, Bajerov, SR
Vaňo Imrich, 082 41, Kvačany, SR
Dusa Štefan, 082 41, Bajerov, SR
Kandrová Anna, 082 32, Svinia, SR
Lukáč Vladimír, 094 33, Petkovce, SR

365

179 Šoltýsová Anna, Ľubotice, PSČ 080 06, SR

365
365

181 Rodziňák Anton, 082 41, Bajerov, SR
183 Bartko Imrich, 082 41, Bajerov, SR

365

188 Libáková Magdaléna, Gelnica, PSČ 056 01, SR

36288 / 34473600

365
365

190 Eštočin Ľubomír, Prešov, PSČ 080 01, SR
192 Milý Jaroslav, Prešov, PSČ 080 01, SR

34650 / 34473600
34650 / 34473600

151200 / 34473600
37800
8640
8640
8640
8640
25920
37800
57600
57600
57600
43200
21600

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

34473600
34473600
34473600
34473600
34473600
34473600
34473600
34473600
34473600
34473600
34473600
34473600

21600 / 34473600
273000 / 34473600
302400 / 34473600

57

365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365

193
194
198
200
201
202
204
207
208
210
211

Buchová Žofia, Prešov, PSČ 080 01, SR
Salokyová Alena, 082 41, Bajerov, SR
Mikolajová Anna, Prešov-Solivar, PSČ 080 05, SR
Bomba Ján, 082 41, Bajerov, SR
Deržak Jozef, Prešov, PSČ 080 01, SR
Suchodolinská Iveta, 082 41, Bajerov, SR
Bartko Štefan, 082 41, Bajerov, SR
Polaček Pavol, 080 01, Malý Šariš, SR
Hricová Božena, 082 41, Kvačany, SR
Olejníková Jozefína, 082 42, Bzenov, SR
Chomjaková Danka, 082 43, Sedlice, SR

365
365
365
365
365
365
365

212
213
214
215
216
217
218

Lukáč Ján, 082 42, Brežany, SR
Lukáč Stanislav, 082 42, Bzenov, SR
Magdoško František, 082 41, Bajerov, SR
Magdoško František, 082 41, Bajerov, SR
Magdoško František, 082 41, Bajerov, SR
Magdoško František, 082 41, Bajerov, SR
Lukáč Jozef, Nižná Šebastová-Prešov, PSČ 080 06, SR

365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365

219
220
221
222
223
224
225
226
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

Lukáč Ján, Prešov, PSČ 080 01, SR
Lešková Anna, 082 42, Bzenov, SR
Cisková Anna, Prešov, PSČ 080 01, SR
Lukáč Ladislav, Prešov, PSČ 080 01, SR
Lukáč Dušan, Prešov, PSČ 080 01, SR
Tureková Katarína, Mgr., Prešov, PSČ 080 01, SR
Klaush Mária, Berlín, Nemecko
Lukáč Vladimír, Prešov, PSČ 080 01, SR
Magdoško Jozef, 082 41, Bajerov, SR
Ondriová Mária, 082 41, Bajerov, SR
Rusinko Milan, Prešov, PSČ 080 01, SR
Rusinko Róbert, Košice, PSČ 040 11, SR
Rusinko Vincent, 082 41, Bajerov, SR
Križovenská Jana, Prešov, PSČ 080 01, SR
Hudák Ján, 082 41, Bajerov, SR
Hudáková Andrea, Prešov, PSČ 080 01, SR
Murinová Katarína, 082 41, Bajerov, SR
Makarová Marta, 082 43, Suchá Dolina, SR
Petrová Margita, Prešov, PSČ 080 01, SR

365
365
365
365
365
365

239
240
241
242
243
244

Firmentová Anna, Prešov, PSČ 080 01, SR
Uličný Bartolomej, 080 01, Malý Šariš, SR
Uličný Marián, Mgr., 080 01, Malý Šariš, SR
Daňková Alena, PaedDr., Veľký Šariš, PSČ 082 21, SR
Stajančová Valéria, Mgr., 080 01, Malý Šariš, SR
Zborovjan Konštantín, Prešov, PSČ 080 01, SR

365

245 Zborovjan Lukáš, Prešov, PSČ 080 01, SR

1 / 1539

365
365
365
365
365
365
365
365
365
365

246
247
248
249
250
251
252
253
254
256

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

365

257 Blažková Mária, Praha IV. Chodov, PSČ 149 00, ČR

Zborovjanová Martina, Prešov, PSČ 080 01, SR
Fecko Jozef, Drienov, PSČ 082 04, SR
Suchodolinská Iveta, 082 41, Bajerov, SR
Timčáková Mária, Prešov, PSČ 080 01, SR
Fecková Anna, 082 41, Bajerov, SR
Vajsáblová Eva, Mgr., Piešťany, PSČ 921 01, SR
Grejtáková Marta, 082 42, Radatice, SR
Onofrej Stanislav, 082 41, Bajerov, SR
Rusinková Verona, 082 41, Bajerov, SR
Rusinková Eva, Prešov, PSČ 080 01, SR

34650
201600
1
16
1
284130
17
263200
2
8
8

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

34473600
34473600
320
21888
320
34473600
1824
34473600
2280
4617
4617

4
4
8
32
80
5
1

/
/
/
/
/
/
/

4617
4617
7296
7296
116736
3648
5472

1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
120960
120960
120960
120960
1
1
1
1
1

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

5472
5472
32832
32832
32832
32832
32832
32832
513
513
34473600
34473600
34473600
34473600
513
513
513
513
513

1
1
1
1
1
1

/
/
/
/
/
/

513
2052
2052
2052
2052
1539

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1539
1280
1280
1280
1280
475
475
475
4275
4275

1 / 4275

58

365
365
365
365

258
259
260
261

365

262 Rusinko Jaroslav, Košice, PSČ 040 13, SR

365
365

264 Jacková Margita, 082 05, Šarišské Bohdanovce, SR
265 Magda Vladimír, 080 06, Vyšná Šebastová, SR

1001 / 1436400
1001 / 1436400

365

266 Magda František, Bardejov, PSČ 085 03, SR

1001 / 1436400

365

267 Priščáková Mária, Prešov, PSČ 080 01, SR

1001 / 1436400

365
365
365

268 Bramuková Anna, 082 05, Šarišské Bohdanovce, SR
269 Paločková Jozefína, 082 42, Ľubovec, SR
270 Martinková Renáta, Středokluky, Praha-Západ, PSČ 252 68, ČR

1001 / 1436400
1001 / 1436400
1001 / 4309200

365

271 Magda Rastislav, Poprad, PSČ 058 01, SR

1001 / 4309200

365

272 Ježíková Andrea, Dubnica nad Váhom, PSČ 018 14, SR

1001 / 4309200

365
365
365
365
365
365

273
274
275
276
277
279

365
365
365

365

280 Trochan Vladimír, Prešov, PSČ 080 01, SR
281 Trochan Marián, 082 41, Bajerov, SR
282 Rusinko Milan, 908 46, Unín, SR
Rusinko Miroslav, Prešov, PSČ
283
080 01, SR
284 Rusinko Ľuboš, Svit, PSČ 059 21, SR

4 / 4275

365

285 Šoltísová Mária, Prešov, PSČ 080 01, SR

439 / 766080

365
365
365
365
365

286
287
288
289
290

439
439
439
1
1

365

291

365

293

365

294

365

295

Trochan Vladimír, Prešov, PSČ 080 01, SR
Trochan Marián, 082 41, Bajerov, SR
Andreánska Jana, 082 41, Bajerov, SR
Saloky Štefan, 082 41, Bajerov, SR
Dusová Terézia, 082 41, Bajerov, SR
Saloky František, Ing., Košice -Dargovských hrdinov, PSČ 040 22,
SR
Saloky Štefan, 082 41, Bajerov, SR
Saloky František, Ing., Košice -Dargovských hrdinov, PSČ 040 22,
SR
Kočišová Františka, 082 41, Kvačany, SR

365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365

296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311

Harčárová Emília, Prešov, PSČ 080 01, SR
Jaš Marek, Kateřinice, Vsetín, PSČ 755 01, ČR
Rapavá Eva, 082 41, Žipov, SR
Čentéšová Eva, 951 43, Čakajovce, SR
Danišík Jozef, Hruboňovo, PSČ 951 25, SR
Danišík Ondrej, SR
Danišik Milan, Nitra, PSČ 949 11, SR
Danišík Marián, 951 43, Čakajovce, SR
Timková Anna, 082 43, Sedlice, SR
Rapavý Anton, 082 41, Žipov, SR
Sabolová Anna, Margecany, PSČ 055 01, SR
Magdová Ľudmila, 082 41, Bajerov, SR
Trochanová Mária, 082 41, Bajerov, SR
Harčár Jozef, 082 41, Žipov, SR
Vangorová Lucia, 082 41, Žipov, SR
Fedorová Michaela, Drienov, PSČ 082 04, SR

365

Križovenská Jana, Prešov, PSČ 080 01, SR
Rusinko Anton, Obecnice, PSČ 261 01, ČR
Rusinko Vincent, 082 41, Bajerov, SR
Rusinko Milan, Prešov, PSČ 080 01, SR

Trochan Vladimír, Prešov, PSČ 080 01, SR
Trochan Marián, 08241, Bajerov, SR
Jakubíková Veronika, 082 41, Bajerov, SR
Magdoško Branislav, Bajerov, PSČ 082 41, SR
Guman Jozef, 082 41, Kvačany, SR
Šoltísová Mária, Prešov, PSČ 080 01, SR

1
1
1
1

/
/
/
/

4275
4275
4275
4275

1 / 4275

11760
11760
3
3
28
7

/
/
/
/
/
/

34473600
34473600
912
912
16416
16416

7 / 16416
7 / 16416
4 / 4275
4 / 4275

/
/
/
/
/

766080
766080
191520
1140
1140

1 / 1140
1 / 1140
1 / 1140
1 / 684
9
9
27
27
27
27
27
27
27
27
107
107
107
39480
39480
10528

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

74480
148960
74480
372400
372400
372400
372400
372400
74480
74480
61560
61560
61560
24820992
24820992
24820992

59

365

312 Fedor Patrik, Drienov, PSČ 082 04, SR

10528 / 24820992

365

313 Fedorová Helena, Drienov, PSČ 082 04, SR

10528 / 24820992

488
488

9 Juhošová Anna, 082 41, Bajerov, SR
10 Jacková Margita, 082 05, Šarišské Bohdanovce, SR

269920 / 34473600
11723 / 15595200

488

11 Bomba Karol, Košická Nová Ves, PSČ 040 00, SR

239680 / 34473600

488

12 Vargoško Jozef, Margecany, PSČ 055 01, SR

488

13 Eštočinová Ema, Prešov, PSČ 080 01, SR

148050 / 34473600

488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488

14
16
17
18
19
21
22
25
32
33
34
35
37
38
39
40
41
43
49

252000
1
1027
5
25200
604800
4
756000
282240
1
100800
1
25200
8400
8400
8400
3
70875
70875

488

50 Magdoško Vladislav, Prešov, PSČ 080 01, SR

488
488
488

488
488
488
488

59 Olejník Vincent, Ing., PSČ 072 22, SR
61 Olejník Jozef, 082 41, Bajerov, SR
63 Ondriová Marta, Prešov, PSČ 080 01, SR
Rímskokatolícka farnosť sv. Michala, Bajerov, 082 41, Bajerov,
66
č. 30, SR
67 Magda František, 082 41, Bajerov, SR
69 Anderková Agnesa, 082 41, Bajerov, SR
71 Bartko Imrich, 082 41, Bajerov, SR
74 Jarkovská Mária, 040 00, Košické Oľšany, SR

488
488
488
488
488
488
488
488
488

75
76
77
86
87
88
89
90
92

488
488
488
488

93
94
95
96

488
488
488
488
488
488

97
98
100
101
104
106

488

Kollárová Alžbeta, 082 41, Bajerov, SR, (nebohá)
Magdoško Branislav, Bajerov, PSČ 082 41, SR
Trochanová Ľudmila, 082 41, Bajerov, SR
Karabinoš František, Prešov, PSČ 080 01, SR
Guman Jozef, 082 41, Kvačany, SR
Kavulič Štefan, 082 41, Bajerov, SR
Rusinková Viera, Prešov, PSČ 080 01, SR
Bomba Ján, 082 41, Bajerov, SR
Jakubík Jozef, 082 41, Bajerov, SR
Jakubik Vladimír, 082 42, Bajerov, SR
Hudák Tomáš, Bajerov, PSČ 082 41, SR
Magdoško František, 082 41, Bajerov, SR
Magdoško František, 082 41, Bajerov, SR
Magdošková Viera, 082 41, Bajerov, SR
Magdoško Milan, 082 41, Bajerov, SR
Magdošková Mária, Prešov, PSČ 080 01, SR
Magdoško František, 082 41, Bajerov, SR
Magdoško Anton, 082 41, Bajerov, SR
Magdošková Helena, 082 41, Bajerov, SR

107 / 61560
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

34473600
513
766080
2052
34473600
34473600
4275
34473600
34473600
684
34473600
684
34473600
34473600
34473600
34473600
912
34473600
34473600

222075 / 34473600
67200 / 34473600
67200 / 34473600
1 / 513
3628800 / 34473600
78960
17
340200
117180

/
/
/
/

24820992
1824
34473600
34473600

Peštová Justína, Malá Ida, PSČ 040 20, SR
Magdoško Karol, 082 41, Bajerov, SR
Magdoško Radovan, 082 41, Bajerov, SR
Trochan Ján, 082 41, Bajerov, SR
Mrúz Vladimír, Bajerov, PSČ 082 41, SR
Štofanková Margita, 082 41, Žipov, SR
Trochan Marián, 082 41, Bajerov, SR
Mrúz Vladimír, Bajerov, PSČ 082 41, SR
Miškufová Margita, Prešov, PSČ 080 01, SR

117180
117180
117180
27000
60480
27
87480
77400
113400

/
/
/
/
/
/
/
/
/

34473600
34473600
34473600
34473600
34473600
29792
34473600
34473600
34473600

Žuffová Emília, Poprad, PSČ 05801, SR
Saloky Karol, 082 41, Bajerov, SR
Andreánska Jana, 082 41, Bajerov, SR
Trochan Štefan, Ružomberok, PSČ 034 00, SR

37800
302400
6720
6720

/
/
/
/

34473600
34473600
34473600
34473600

Šoltísová Mária, Prešov, PSČ 080 01, SR
Salokyová Anna, 082 41, Bajerov, SR
Magačová Anna, 082 41, Bajerov, SR
Šoltýsová Anna, 082 41, Rokycany, SR
Bartko Pavel, 082 41, Bajerov, , SR
Langová Mária, Prešov, PSČ 080 01, SR

11760
2
181440
43200
772200
90720

/
/
/
/
/
/

34473600
1140
34473600
34473600
34473600
34473600

60

488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488

107
109
111
118
120
121
123
125
126
127
131
132

488

136 Pulíková Mária, Prešov, PSČ 080 01, SR

302400 / 34473600

488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488

137
138
141
142
144
145
151
152
153
154
155
160

302400
5
215040
379680
1
451
9072
100800
100800
564480
50400
151200

488

296

488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488

165
166
167
168
169
170
173
174
175
176
177
178

488

179

488
488

181
183

488

188 Libáková Magdaléna, Gelnica, PSČ 056 01, SR

36288 / 34473600

488
488

190 Eštočin Ľubomír, Prešov, PSČ 080 01, SR
192 Milý Jaroslav, Prešov, PSČ 080 01, SR
Buchová Žofia, Prešov,
193
PSČ 080 01, SR
194 Salokyová Alena, 082 41, Bajerov, SR
Mikolajová Anna, Prešov-Solivar,
198
PSČ 080 05, SR
200 Bomba Ján, 082 41, Bajerov, SR
201 Deržak Jozef, Prešov, PSČ 080 01, SR
202 Suchodolinská Iveta, 082 41, Bajerov, SR
204 Bartko Štefan, 082 41, Bajerov, SR
207 Polaček Pavol, 080 01, Malý Šariš, SR
209 Magdová Verona, Poprad, PSČ 058 01, SR
210 Olejníková Jozefína, Bzenov,
211 Chomjaková Danka, 082 43, Sedlice, SR

34650 / 34473600
34650 / 34473600

488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488

Saloky Štefan, 082 41, Bajerov, SR
Harčár Jakub, Prešov, PSČ 080 01, SR
Beňová Katarína, MUDr., Prešov, PSČ 080 01, SR
Deržák František, 082 41, Bajerov, SR
Feňuško-Jakubíková Agnesa, 082 41, Bajerov, SR
Dusová Terézia, 082 41, Bajerov, SR
Trochan Marián, 08241, Bajerov, SR
Trochan Vladimír, Prešov, PSČ 080 01, SR
Sabolová Emília, 082 41, Bajerov, SR
Murínová Zuzana, 082 41, Bajerov, SR
Šoltis Martin, Mgr., 082 41, Kvačany, SR
Eštočin Jozef, 082 42, Bzenov, SR
Kurtová Marta, Bratislava-Karlova Ves, PSČ 841 05, SR
Macková Margita, 082 41, Bajerov, SR
Macková Margita, 082 41, Bajerov, SR
Bomba Ján, 082 41, Bajerov, SR
Lukáč Ján, Prešov, PSČ 080 01, SR
Fecko Jozef, Drienov, PSČ 082 04, SR
Hricová Katarína, 082 41, Kvačany, SR
Mihoková Terézia, 082 41, Bajerov, SR
Broda Ján, 082 41, Bajerov, SR
Jakubík Jozef, 082 41, Bajerov, SR
Mrúzová Mária, 082 41, Bajerov, SR
Slovenská republika
Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, Prešov, PSČ 081 92, SR
(K vlastníkovi č. 160 je správa k nehnuteľnosti na LV)
Mihoková Terézia, 082 41, Bajerov, SR
Trochan Peter, 082 42, Radatice, SR
Trochan Štefan, 082 42, Bzenov, SR
Škripková Alžbeta, 082 42, Ľubovec, SR
Trochan Jozef, 082 42, Bzenov, SR
Prezenská Mária, Prešov, PSČ 080 01, SR
Kollár Pavol, 082 41, Bajerov, SR
Jakubík Peter, 082 41, Bajerov, SR
Vaňo Imrich, 082 41, Kvačany, SR
Dusa Štefan, 082 41, Bajerov, SR
Kandrová Anna, 082 32, Svinia, SR
Lukáč Vladimír, 094 33, Petkovce, SR
Šoltýsová Anna, Ľubotice,
PSČ 080 06, SR
Rodziňák Anton, 082 41, Bajerov, SR
Bartko Imrich, 082 41, Bajerov, SR

241920
604800
299376
307440
1
1
15120
15120
226800
144900
15120
15120

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

34473600
34473600
34473600
34473600
475
1140
34473600
34473600
34473600
34473600
34473600
34473600
34473600
228
34473600
34473600
320
164160
34473600
34473600
34473600
34473600
34473600
34473600

0 / 0
37800
8640
8640
8640
8640
25920
37800
57600
57600
57600
43200
21600

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

34473600
34473600
34473600
34473600
34473600
34473600
34473600
34473600
34473600
34473600
34473600
34473600

21600 / 34473600
273000 / 34473600
302400 / 34473600

34650 / 34473600
201600 / 34473600
1 / 320
16
1
451
17
263200
11723
8
8

/
/
/
/
/
/
/
/

21888
320
164160
1824
34473600
15595200
4617
4617

61

488
488
488
488
488
488
488

212
213
214
215
216
217
218

Lukáč Ján, 082 42, Brežany, SR
Lukáč Stanislav, 082 42, Bzenov, SR
Magdoško František, 082 41, Bajerov, SR
Magdoško František, 082 41, Bajerov, SR
Magdoško František, 082 41, Bajerov, SR
Magdoško František, 082 41, Bajerov, SR
Lukáč Jozef, Nižná Šebastová-Prešov, PSČ 080 06, SR

488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488

219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

Lukáč Ján, Prešov, PSČ 080 01, SR
Lešková Anna, 082 42, Bzenov, , SR
Cisková Anna, Prešov, PSČ 080 01, SR
Lukáč Ladislav, Ing., Prešov, PSČ 080 01, SR
Lukáč Dušan, Prešov, PSČ 080 01, SR
Tureková Katarína, Mgr., Prešov, PSČ 080 01, SR
Klaush Mária, Berlín, Nemecko
Lukáč Vladimír, Prešov, PSČ 080 01, SR
Magdoško Jozef, 082 41, Bajerov, SR
Ondriová Mária, 082 41, Bajerov, SR
Rusinko Vincent, 082 41, Bajerov, SR
Rusinko Milan, Prešov, PSČ 080 01, SR
Rusinko Róbert, Košice, PSČ 040 11, SR
Križovenská Jana, Prešov, PSČ 080 01, SR
Hudák Ján, 082 41, Bajerov, SR
Hudáková Andrea, Prešov, PSČ 080 01, SR
Murinová Katarína, 082 41, Bajerov, SR
Makarová Marta, 082 43, Suchá Dolina, SR
Petrová Margita, Prešov, PSČ 080 01, SR

488
488
488

1 / 513
1 / 2052
1 / 2052

488
488

238 Firmentová Anna, Prešov, PSČ 080 01, SR
239 Uličný Bartolomej, 080 01, Malý Šariš, SR
240 Uličný Márian, Mgr., 080 01, Malý Šariš, SR
Daňková Alena, PaedDr.,
241
Veľký Šariš, PSČ 082 21, SR
242 Stajančová Valéria, Mgr., 080 01, Malý Šariš, SR
243 Zborovjan Konštantín, Prešov, PSČ 080 01, SR

488

244 Zborovjan Lukáš, Prešov, PSČ 080 01, SR

1 / 1539

488

245 Zborovjanová Martina, Prešov, PSČ 080 01, SR

1 / 1539

488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488

246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
257

488

258 Blažková Mária, Praha IV. Chodov, PSČ 149 00, ČR

488
488
488
488
488
488
488

259
260
261
262
263
265
266

488

267 Priščáková Mária, Prešov, PSČ 080 01, SR

488

Timčáková Mária, Prešov, PSČ 080 01, SR
Fecková Anna, 082 41, Bajerov, , SR
Fecko Jozef, Drienov, PSČ 082 04, SR
Suchodolinská Iveta, 082 41, Bajerov, SR
Timčáková Mária, Prešov, PSČ 080 01, SR
Fecková Anna, 082 41, Bajerov, SR
Vajsáblová Eva, Piešťany, PSČ 921 01, SR
Grejtáková Marta, 082 42, Radatice, SR
Onofrej Stanislav, 082 41, Bajerov, SR
Rusinková Verona, 082 41, Bajerov, SR
Rusinková Eva, Prešov, PSČ 080 01, SR
Križovenská Jana, Prešov, PSČ 080 01, SR
Rusinko Anton, Obecnice, PSČ 261 01, ČR
Rusinko Vincent, 082 41, Bajerov, SR
Rusinko Milan, Prešov, PSČ 080 01, SR
Rusinko Jaroslav, Košice, PSČ 040 13, SR
Magda Vladimír, 080 06, Vyšná Šebastová, SR
Magda František, Bardejov, PSČ 085 03, SR

4
4
8
32
80
5
1

/
/
/
/
/
/
/

4617
4617
7296
7296
116736
3648
5472

1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
120960
120960
120960
120960
1
1
1
1
1

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

5472
5472
32832
32832
32832
32832
32832
32832
513
513
34473600
34473600
34473600
34473600
513
513
513
513
513

1 / 2052
1 / 2052
1 / 1539

451
451
1
1
1
1
1
1
1
1
1

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

164160
164160
1280
1280
1280
1280
475
475
475
4275
4275

1 / 4275
1
1
1
1
1
11723
11723

/
/
/
/
/
/
/

4275
4275
4275
4275
4275
15595200
15595200

11723 / 15595200

62

488

268

488
488

269
270

488

271

488

272

488
488
488
488
488

273
274
275
276
277

488

279

488
488
488

280
281
282

488

283

488

284

488

285

488
488
488
488
488

286
287
288
289
290

488

291

488

293

488

294

488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488

Bramuková Anna, 082 05, Šarišské Bohdanovce,
SR
Paločková Jozefína, 082 42, Ľubovec, SR
Martinková Renáta, Středokluky, Praha-Západ, PSČ 25 268, ČR
Magda Rastislav, Poprad, PSČ
058 01, SR
Ježíková Andrea, Dubnica nad Váhom, PSČ 018 14, SR

11723 / 15595200
11723 / 15595200
11723 / 46785600
11723 / 46785600
11723 / 49785600
11760
11760
3
3
28

297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307

Trochan Vladimír, Prešov, PSČ 080 01, SR
Trochan Marián, 08241, Bajerov, SR
Jakubíková Veronika, 082 41, Bajerov, SR
Magdoško Branislav, Bajerov, PSČ 082 41, SR
Guman Jozef, 082 41, Kvačany, SR
Šoltísová Mária, Prešov, PSČ
080 01, SR
Trochan Vladimír, Prešov, PSČ 080 01, SR
Trochan Marián, 08241, Bajerov, SR
Rusinko Milan, 908 46, Unín, SR
Rusinko Miroslav, Prešov, PSČ
080 01, SR
Rusinko Ľuboš, Svit, PSČ 059 21, SR
Šoltísová Mária, Prešov, PSČ
080 01, SR
Trochan Vladimír, Prešov, PSČ 080 01, SR
Trochan Marián, 082 41, Bajerov, SR
Andreánska Jana, 082 41, Bajerov, SR
Saloky Štefan, 082 41, Bajerov, SR
Dusová Terézia, 082 41, Bajerov, SR
Saloky František, Ing., Košice-Dargovských hrdinov, PSČ 040 22,
SR
Saloky Štefan, 082 41, Bajerov, SR
Saloky František Ing., Košice-Dargovských hrdinov, PSČ 040 22,
SR
Kočišová Františka, 082 41, Kvačany, SR
Harčárová Emília, Prešov, PSČ 080 01, SR
Jaš Marek, Vsetín, PSČ 755 01, ČR
Rapavá Eva, 082 41, Žipov, SR
Čentéšová Eva, Čakajovce, SR
Danišík Jozef, Hruboňovo, PSČ 951 25, SR
Danišík Ondrej, Na Hôrke, SR
Danišik Milan, Nitra, PSČ 94911, SR
Danišík Marián, 951 43, Čakajovce, SR
Timková Anna, 082 43, Sedlice, SR
Rapavý Anton, 082 41, Žipov, SR

/
/
/
/
/

34473600
34473600
912
912
16416

1
9
9
27
27
27
27
27
27
27
27

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

684
74480
148960
74480
372400
372400
372400
372400
372400
74480
74480

488
488
488
488
488
488
488

308
309
310
311
312
313
314

Sabolová Anna, Margecany, PSČ 055 01, SR
Magdová Ľudmila, 082 41, Bajerov, SR
Trochanová Mária, 082 41, Bajerov, SR
Harčár Jozef, 082 41, Žipov, SR
Vangorová Lucia, Žipov, SR
Fedorová Michaela, Drienov, PSČ 082 04, SR
Fedor Patrik, Drienov, PSČ 082 04, SR

107
107
107
39480
39480
10528
10528

/
/
/
/
/
/
/

61560
61560
61560
24820992
24820992
24820992
24820992

488

315 Fedorová Helena, Drienov, PSČ 082 04, SR

7 / 16416
7 / 16416
7 / 16416
4 / 4275
4 / 4275
4 / 4275
439 / 766080
439
439
439
1
1

/
/
/
/
/

766080
766080
191520
1140
1140

1 / 1140
1 / 1140
1 / 1140

10528 / 24820992

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 2.581,76 € (pri cene 3,53- €/m2).
Novovytvorené parcely boli oddelené geometrickým plánom č. 71/2017 vyhotovenom Ing.
Jurajom Jechom - GEOPROJEKT, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, IČO: 37 710 915, úradne
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overenom Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, dňa 11.12.2017 pod číslom G12227/2017.
Hlasovanie:
za: 47
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 17B – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
468/2017 zo dňa 21. 2. 2017 k majetkovým prevodom nehnuteľného
majetku – kúpa: Ing. Gerdová, vedúca oddelenia majetku Úradu PSK, predstavila
zmenu predmetného uznesenia v časti schvaľuje a to prevod nehnuteľného majetku
z vlastníctva predávajúceho do vlastníctva kupujúceho na bezodplatný prevod nehnuteľného
majetku, zároveň aj so zmenou kúpnej ceny na bezodplatne. Ide o katastrálne územie Lipany.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
schvaľuje
zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 468/2017 zo dňa 21. 2. 2017 nasledovne:
vypúšťa sa text v znení:
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Slovenská republika – Slovenská
správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 000 33 28,
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO:
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest PSK, Jesenná
14, 080 05 Prešov, za kúpnu cenu 1,00 €
a nahrádza sa novým textom v znení:
bezodplatný prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva prevodcu – Slovenská republika –
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 000 33 28,
do vlastníctva nadobúdateľa – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO:
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest PSK, Jesenná
14, 080 05 Prešov, bezodplatne.
Hlasovanie:
za: 47
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 17C – Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa:
Ing. Gerdová, vedúca oddelenia majetku Úradu PSK, uviedla prevod časti úseku miestnej
cesty ako predĺženie cesty III/3610 v katastrálnom území Zlatník za podmienky, že
Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete vo
vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej komunikácie, z výlučného vlastníctva predávajúceho
obce Zlatník do výlučného vlastníctva kupujúceho PSK za kúpnu cenu 1 euro, ktorý tento
majetok zverí do správy SÚC PSK.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
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)
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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 bod 1 písm. e) a s
§ 6 bod 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho - obec Zlatník, Zlatník
21, 094 33 Zlatník, IČO: 00332984, a to:
časť miestnej cesty ako predĺženie cesty III/3610 v k. ú. Zlatník, okres Vranov nad Topľou,
v dĺžke 0,651 km od uzlového bodu 3811A02700 v staničení km 2,839 – 3,490 vrátane súčastí
tejto komunikácie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov,
za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie o usporiadaní
cestnej siete vo vzťahu k predmetnému prevádzanému úseku pozemnej komunikácie,
do výlučného vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov, IČO: 37870475, 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
1,00 €.
Hlasovanie:
za: 49
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 17D – Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa:
Ing. Gerdová, vedúca oddelenia majetku Úradu PSK, predkladá prevod pozemkov
v katastrálnom území Petrovany a Močarmany z výlučného vlastníctva predávajúceho obce
Petrovany do výlučného vlastníctva PSK, ktorý tento majetok po nadobudnutí zverí do správy
SÚC PSK. Obec Petrovany je vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa pod cestou III/3445.
Ich prevodom sa zosúladí právny stav so skutkovým stavom. Kúpna cena je 15 eur, celková
výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku 19 037 m2.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
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 bod 1 písm. e) a s
§ 6 bod 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
A.
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku - pozemkov z výlučného vlastníctva predávajúceho - obec
Petrovany, Petrovany 317, 082 53 Petrovany, IČO: 00 327 603
A.1 v k. ú. Petrovany na LV č. 1076
- parciel registra CKN :
- parcelné č. 1986/76, orná pôda o výmere 60 m2,
- parcelné č. 1986/77, orná pôda o výmere 27 m2,
- parcelné č. 1986/78, orná pôda o výmere 52 m2,
- parcelné č. 1986/79, orná pôda o výmere 76 m2,
- parcelné č. 1986/80, orná pôda o výmere 72 m2,
- novovytvorená parcela registra C KN č. 1986/108, ostatná plocha o výmere 6 m2,
- novovytvorená parcela registra C KN č. 1986/110, ostatná plocha o výmere 18 m2,
novovytvorené parcely sú vytvorené z parcely registra C KN č. 1986/7 o výmere 2693
m2, druh pozemku orná pôda a z parcely registra C KN č. 1986/9 o výmere 5707 m2, druh
pozemku orná pôda, geometrickým plánom č. 2100041/2021 vyhotovenom
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GEOTARGET, s.r.o., Švábska 39, 080 01 Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom
Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 13.12.2021 pod číslom G11380/2021,
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy: bez tiarch
A.2 v k. ú. Petrovany na LV č. 2009
- novovytvorených parciel registra C KN :
- parcelné č. 538/1 (diel č. 1 a 6), zastavaná plocha o výmere 6887 m2,
- parcelné č. 538/16 (diel č. 9), zastavaná plocha o výmere 32 m2,
- parcelné č. 538/17 (diel č. 10), zastavaná plocha o výmere 2648 m2,
- parcelné č. 538/20 (diel č. 13), zastavaná plocha o výmere 32 m2,
- parcelné č. 538/21 (diel č. 14), zastavaná plocha o výmere 4416 m2,
- parcelné č. 552/2 (diel č. 5 a 7), zastavaná plocha o výmere 231 m2,
novovytvorené parcely sú vytvorené z parcely registra E KN č. 1801/2 o výmere 9659
m2, druh pozemku ostatná plocha a parcely registra E KN č. 1834 o výmere 12314 m2,
druh pozemku ostatná plocha, geometrickým plánom č. 106/2021 vyhotovenom
GEODET SABINOV, s.r.o., Puškinova 2, 083 01 Sabinov, IČO: 47177918, úradne
overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 04.11.2021 pod číslom
G1-1863/2021,
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy: podľa listov vlastníctva
A.3 v k. ú. Močarmany na LV č. 1122
- novovytvorených parciel registra C KN :
- parcelné č. 2850/8 (diel č. 3), zastavaná plocha o výmere 172 m2,
- parcelné č. 2851/1 (diel č. 4), zastavaná plocha o výmere 4308 m2,
novovytvorené parcely sú vytvorené z parcely registra E KN č. 2850 o výmere 299 m2,
druh pozemku ostatná plocha a parcely registra E KN č. 2851/1 o výmere 7206 m2, druh
pozemku ostatná plocha, geometrickým plánom č. 200/2021 vyhotovenom GEODET
SABINOV, s.r.o., Puškinova 2, 083 01 Sabinov, IČO: 47177918, úradne overenom
Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 17.12.2021 pod číslom G12078/2021,
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy: podľa listov vlastníctva
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 15 € pri cene 1 €/pozemok.
Hlasovanie:
za: 50
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 17E – Uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
medzi mestom Levoča a PSK: Ing. Gerdová, vedúca oddelenia majetku Úradu
PSK, uviedla, že predmetom uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi budúcim
predávajúcim mestom Levoča a budúcim kupujúcim PSK bude záväzok budúceho
predávajúceho predať a budúceho kupujúceho kúpiť časť stavby na LV uvádzaný ako osvetový
objekt so súpisným číslom 58 v katastrálnom území Levoča, a to prednej časti tejto stavby a ňou
zastavanej časti pozemku po rozdelení stavby a zápise do katastra. Náklady súvisiace
s obstaraním podkladov (geometrický plán, znalecký posudok, vydanie nových súpisných čísel
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a pod.) k zápisu reálnej deľby objektu do katastra nehnuteľností bude znášať budúci kupujúci.
Kúpna cena je vo výške 1 euro. Obsahom zmluvy bude aj zriadenie predkupného práva
v prospech budúceho predávajúceho za kúpnu cenu 1 euro; záväzok budúceho predávajúceho
refundovať budúcemu kupujúcemu všetky náklady spojené so zápisom rozdelenia objektu so
súpisným číslom 58 v prípade, ak nedôjde k prevodu vlastníctva podľa tejto zmluvy; záväzok
budúceho kupujúceho ponechať budúcemu predávajúcemu do užívania na dobu určitú časť
nebytových priestorov prevádzkovaných ako informačná kancelária, požičovňa bicyklov
a verejné sociálne zariadenia najneskôr do 31. 12. 2023. Účelom prevodu je, že budúci kupujúci
predmet prevodu na vlastné náklady zrekonštruuje a bude v ňom prevádzkovať regionálnu
Knižnicu J. Henkela v Levoči pre potreby obyvateľov mesta Levoča a okolia.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
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 bod 1 písm. e) a s
§ 6 bod 2 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
schvaľuje
uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Levoča, Námestie Majstra Pavla 4,
054 01 Levoča, IČO: 329321, ako budúcim predávajúcim a Prešovským samosprávnym
krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, ako budúcim kupujúcim s týmito
podstatnými obsahovými náležitosťami zmluvy:
1. Predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve bude záväzok budúceho predávajúceho
predať a budúceho kupujúceho kúpiť časť stavby, osvetový objekt, súp. č. 58, nachádzajúcej sa
na Námestí Majstra Pavla v Levoči postavenej na pozemku parcela registra C KN č. 45,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1151 m2 zapísanej na LV č. 1, k. ú. Levoča, a to prednej
časti tejto stavby a ňou zastavanej časti pozemku, po rozdelení stavby a zápise do katastra.
Náklady súvisiace s obstaraním podkladov (geometrický plán, znalecký posudok, vydanie
nových súp. č. a pod.) k zápisu reálnej deľby objektu, súp. č. 58, do katastra nehnuteľností bude
znášať budúci kupujúci.
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy: bez tiarch
2. Kúpna cena: vo výške 1,00 €.
3. Obsahom zmluvy bude aj:
- Zriadenie predkupného práva v prospech budúceho predávajúceho na predmet prevodu za
kúpnu cenu 1,00 €.
- Záväzok budúceho predávajúceho refundovať budúcemu kupujúcemu všetky náklady spojené
so zápisom rozdelenia objektu, súp. č. 58, v prípade, ak nedôjde k prevodu vlastníctva podľa
tejto zmluvy z dôvodov na strane budúceho predávajúceho.
- Záväzok budúceho kupujúceho ponechať budúcemu predávajúcemu do užívania na dobu
určitú tú časť nebytových priestorov v predmete prevodu, ktorá je užívaná budúcim
predávajúcim ako informačná kancelária, požičovňa bicyklov a verejné sociálne zariadenia
do času, kedy budúci predávajúci bude mať vytvorené podmienky na presťahovanie týchto
prevádzok do iných vhodných nebytových priestorov, najneskôr však do 31. 12. 2023.
4. Účel prevodu:
Budúci kupujúci predmet prevodu na vlastné náklady zrekonštruuje a bude v ňom prevádzkovať
regionálnu knižnicu Jána Henkela v Levoči pre potreby obyvateľov mesta Levoča a okolia.
Hlasovanie:
za: 48
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
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K bodu 17F – Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa:
Ing. Gerdová, vedúca oddelenia majetku Úradu PSK, predstavila prevod trafostanice so
súpisným číslom 2662 v katastrálnom území Humenné z výlučného vlastníctva predávajúceho
Východoslovenskej distribučnej, a. s., do výlučného vlastníctva PSK za kúpnu cenu 1 euro.
Tento majetok bude po odkúpení zverený do správy Gymnázia arm. gen. L. Svobodu,
Humenné, za účelom využitia stavby na skladové priestory aj s pozemkom.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
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 bod 1 písm. e) a s
§ 6 bod 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho - Východoslovenská
distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, zapísaného na LV č. 9197 v k.
ú. Humenné, a to:
pozemok registra C KN:
- parcelné číslo3362/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 105 m2
stavba:
- MTR Gymnázium, súpisné číslo 2662, na pozemku registra C KN parcelné číslo 3362/8,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 105 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy: bez zápisu
do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov,
IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu - Gymnázium arm. gen. L.
Svobodu, Komenského 4, 066 01 Humenné, IČO: 0160954, za kúpnu cenu 1,00 €.
Hlasovanie:
za: 47
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 17G – Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa:
Ing. Gerdová, vedúca oddelenia majetku Úradu PSK, informovala prítomných o prevode
pozemkov v katastrálnom území Čemerné z podielového spoluvlastníctva a výlučného
vlastníctva predávajúcich uvedených v návrhu na uznesenie do výlučného vlastníctva PSK,
ktorý tento majetok po nadobudnutí zverí do správy SÚC PSK, ktorá je stavebníkom stavby
„III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18“
spolufinancovanej z IROP. V dotknutom území intravilánu mesta je navrhovaná preložka cesty
III/3617 mimo zastavaného územia. Jej vybudovaním dôjde k predpokladanému zníženiu
dopravného zaťaženia na jestvujúcej komunikačnej sieti. SÚC PSK dala vypracovať
geometrický plán na odčlenenie nehnuteľností aj znalecký posudok na stanovenie všeobecnej
hodnoty. Celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 14 737,45 m2.
Kúpna cena je 413 864,90 eur.
Diskusia:
Poslanec Ragan vyjadril poďakovanie za veľké úsilie a vynaloženú prácu PSK aj veľkú
podporu zo strany predsedu PSK pre tento pripravovaný zámer vo Vranove nad Topľou.
Poďakoval, riaditeľovi SÚC PSK Ing. Horváthovi a jeho kolektívu, že takýmto spôsobom
intenzívne pracujú na tomto obchvate a tiež členom komisie dopravy. Verí v úspešné
pokračovanie tohto projektu. Predseda PSK Majerský dodal, že riaditeľ SÚC PSK v
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spolupráci s oddelením majetku Úradu PSK musia asi najviac pracovať na spracovaní
formálnych vecí. Kým sa dostanú k samotnému vybudovaniu cesty, prejde ešte dlhý čas.
Návrh na uznesenie:
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 bod 1 písm. e) a s
§ 6 bod 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
A. s c h v a ľ u j e
prevod nehnuteľného majetku - pozemkov v súvislosti so stavbou „III/3617 Vranov nad
Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18“ v k. ú. Čemerné, a to:
A.1
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1897/19 (diel č. 112), ostatná plocha o výmere 15 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 418/1, orná pôda o výmere 2284 m2, vedenej na LV
č. 964,
I. z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
Meno vlastníka
4 Kostelníková Mária, Vranov nad Topľou, 093 03
5 Babinčáková Katarína, Sečovská Polianka, 094 14

Spoluvlastnícky podiel
1
/
2
1
/
2

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 11,78 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 176,70 €.
A.2
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1897/8 (diel č. 101), ostatná plocha o výmere 8 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 424/2, orná pôda o výmere 1783 m2, vedenej na LV
č. 1073,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
2
3
4
5
6
10
13
14
15
16
17
18
19
20
22
26
27
29
30
31
32
33
34

Meno vlastníka
Lešková Mária, Vranov nad Topľou, 093 01
Kolláriková Agnesa, Žilina 1, 010 01
Mičejová Katarína, Stará Ľubovňa, PSČ 064 01
Mičej Bartolomej, Bernolákovo, 900 27
Mičej Jozef, Poprad, PSČ 058 01
Mičej Jozef, Poprad, PSČ 058 01
Lešková Mária, Vranov nad Topľou, 093 01
Kuklišinová Angela, Vechec, PSČ 094 12
Mičej Peter, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01
Mičej Pavol, Vechec, PSČ 094 12
Mičej Ján, Vechec, 094 12
Mičej Štefan, , Vechec, 094 12
Kolláriková Agnesa, Žilina 1, 010 01
Mičej Bartolomej, Bernolákovo, 900 27
Mičejová Katarína, Stará Ľubovňa, PSČ 064 01
Mičejová Anna, Vechec, 094 12
Fenik Bartolomej, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01
Mičejová Irena, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
Šenitko Dušan, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01
Mičej Rudolf, Ing., Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec, SR, 31714838
Mičejová Anna, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
Mičejová Katarína, Stará Ľubovňa, PSČ 064 01

Spoluvlastnícky podiel
1
/
48
1
/
48
1
/
48
1
/
48
1
/
48
35
/
1120
20
/
1120
4
/
1120
4
/
1120
4
/
1120
4
/
1120
4
/
1120
20
/
1120
20
/
1120
20
/
1120
1
/
48
2
/
8
10
/
168
7
/
96
35
/
1120
2
/
8
7
/
96
20
/
1120

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 11,78 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 94,23 €.
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A.3
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1897/15 (diel č. 108), ostatná plocha o výmere 75 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 420/2, orná pôda o výmere 1280 m2, vedenej na LV
č. 1713,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
Meno vlastníka
2 Novák Dušan, Ing., Prešov, PSČ 080 01
3 Mudrák Pavol, Ing., Vranov nad Topľou, PSČ 093 01

Spoluvlastnícky podiel
1
/
2
1
/
2

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 11,78 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 883,50 €.
A.4
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1897/18 (diel č. 111), ostatná plocha o výmere 27 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 418/2, orná pôda o výmere 2044 m2, vedenej na LV
č. 2088,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
Meno vlastníka
1 Rauerová Monika, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
3 Demčák Jozef, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03

Spoluvlastnícky podiel
1
/
2
1
/
2

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 11,78 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 318,06 €.
A.5
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1897/17 (diel č. 110), ostatná plocha o výmere 88 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 419, orná pôda o výmere 4247 m2, vedenej na LV č.
2120,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
Meno vlastníka
5 Demčák Peter, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
6 Bak Bartolomej, Ing., Vranov nad Topľou-Čemerné, 093 03
7 Majzlíková Marta, Vranov nad Topľou 093 03

Spoluvlastnícky podiel
1
/
4
1
/
2
1
/
4

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 11,78 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 1 036,64 €.
A.6
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1897/16 (diel č. 109), ostatná plocha o výmere 96 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 420/1, orná pôda o výmere 1652 m2, vedenej na LV
č. 2467,
z výlučného vlastníctva predávajúceho:
Meno vlastníka
Spoluvlastnícky podiel
pčs
2

Sabolová Magdaléna, Vranov nad Topľou, 093 03

1

/

1

ťarchy: bez zápisu
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO:
37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcovi – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho
kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 11,78 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 1 130,88 €.
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A.7
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1897/12 (diel č. 105), ostatná plocha o výmere 446 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 421/1, orná pôda o výmere 1280 m2, vedenej na LV
č. 2468,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
2
5
6
7

Meno vlastníka
Binda Bartolomej, Ždaňa, ZOMREL
Diľová Magdaléna, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
Bindas Bystrík, Bratislava, PSČ 841 01
Lakatošová Bindasová Jana, Mgr., Vranov nad Topľou 093 03

Spoluvlastnícky podiel
1
/
4
1
/
4
1
/
4
1
/
4

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 11,78 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 5 253,88 €.
A.8
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1897/11 (diel č. 104), ostatná plocha o výmere 1133 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 421/2, orná pôda o výmere 1396 m2, vedenej na LV
č. 2469,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
Meno vlastníka
4 Moskaľová Anna, Vranov nad Topľou - Čemerné 093 03
5 Zahorjanová Valéria, JUDr., Vranov nad Topľou 093 03

Spoluvlastnícky podiel
2
/
4
1
/
2

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 11,78 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 13 346,74 €.
A.9
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1897/10 (diel č. 103), ostatná plocha o výmere 2571 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 422, orná pôda o výmere 3397 m2, vedenej na LV č.
2470,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
Meno vlastníka
1 Šustová Alžbeta, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
2 Silvayová Anna, Trebišov, PSČ 075 01

Spoluvlastnícky podiel
1
/
2
1
/
2

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 11,78 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 30 286,38 €.
A.10
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1897/6 (diel č. 99), ostatná plocha o výmere 24 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1897/9 (diel č. 102), ostatná plocha o výmere 225 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1897/13 (diel č. 106), ostatná plocha o výmere 2 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 424/1, orná pôda o výmere 1583 m2, vedenej na
LV č. 3108,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
1
3
4
5
6

Meno vlastníka
Bankovičová Žofia, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
Bumberová Irena, Vranov nad Topľou - Čemerné, PSČ 093 03
Knut Marek, 900 50, Kráľová pri Senci,
Bíž Marián, Malá Domaša, 094 02 Slovenská Kajňa
Oláhová Emília, Vranov nad Topľou 093 01

Spoluvlastnícky podiel
1
/
5
1
/
5
1
1
1

/
/
/

5
5
5

ťarchy: bez zápisu
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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 11,78 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 2 956,75 €.
A.11
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/57 (diel č. 9), ostatná plocha o výmere 326 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/115 (diel č. 67), ostatná plocha o výmere 43 m2,

odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 599/2, orná pôda o výmere 2054 m2,
vedenej na LV č. 178,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
Meno vlastníka
3 Sabol Ján, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
4 Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec

Spoluvlastnícky podiel
1
/
2
1
/
2

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 13 188,06 €.
A.12
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/100 (diel č. 52), ostatná plocha o výmere 77 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 641/2, orná pôda o výmere 3152 m2, vedenej na LV
č. 550,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
5
6
7
8
9
11
12

Meno vlastníka
Bankovičová Magdaléna, Vranov nad Topľou 093 03
Kosturová Eva, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
Martausová Helena, MUDr., Prešov, PSČ 080 01
Soták Mikuláš, Ing., Vranov nad Topľou 093 03
Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec, SR, 31714838
Čaplová Alena, Bratislava, PSČ 851 06
Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec, SR, 31714838

Spoluvlastnícky podiel
1
/
18
1
/
6
1
/
6
2
/
6
1
/
6
1
/
18
1
/
18

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 2 751,98 €.
A.13
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/73 (diel č. 25), ostatná plocha o výmere 185 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/131 (diel č. 83), ostatná plocha o výmere 136 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 615, orná pôda o výmere 4280 m2, vedenej na LV
č. 563,
z výlučného vlastníctva predávajúceho:
pčs
Meno vlastníka
2 Kozenko Dušan, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03

Spoluvlastnícky podiel
1
/
1

ťarchy: bez zápisu
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO:
37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcovi – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho
kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 11 472,54 €.
A.14
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/83 (diel č. 35), ostatná plocha o výmere 132 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/141 (diel č. 93), ostatná plocha o výmere 25 m2,

odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 625, orná pôda o výmere 3919 m2,
vedenej na LV č. 581,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
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pčs
Meno vlastníka
3 Moskaľová Anna, Vranov nad Topľou - Čemerné 093 03
4 Zahorjanová Valéria, JUDr., Vranov nad Topľou 093 03

Spoluvlastnícky podiel
1
/
2
1
/
2

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 5 611,18 €.
A.15
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/98 (diel č. 50), ostatná plocha o výmere 58 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 639/2, orná pôda o výmere 1755 m2, vedenej na LV
č. 594,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
3
5
9
10
11
12

Meno vlastníka
Bankovič Jozef, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
Bankovič Alfonz, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
Slezák Zdenko, Ing., Martin, PSČ 036 01
Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec, SR; 31714838
Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec, SR; 31714838
Bankovič Mikuláš, Vranov nad Topľou - Čemerné 093 03

Spoluvlastnícky podiel
1
/
8
1
/
8
1
/
8
1
/
4
1
/
4
1
/
8

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 2 072,94 €.
A.16
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/60 (diel č. 12), ostatná plocha o výmere 189 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/110 (diel č. 62), ostatná plocha o výmere 16 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/118 (diel č. 70), ostatná plocha o výmere 291 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 602/2, orná pôda o výmere 1360 m2, vedenej na
LV č. 627,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
5
6
7
8

Meno vlastníka
Baranská Terézia, Vranov nad Topľou 093 03
Krahulcová Jana, Ing., Hriňová, PSČ 962 05
Nováková Jarmila, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01
Hreško Pavel, Svidník, PSČ 089 01

Spoluvlastnícky podiel
1
/
6
1
/
6
1
/
3
1
/
3

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 17 727,04 €.
A.17
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/71 (diel č. 23), ostatná plocha o výmere 191 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/129 (diel č. 81), ostatná plocha o výmere 166 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 613, orná pôda o výmere 3911 m2, vedenej na LV
č. 629,
I. z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
5
6
8
9
10
11

Meno vlastníka
Baranská Terézia, Vranov nad Topľou 093 03
Kordeľ Milan, Michalovce, PSČ 071 01
Kordeľ Bartolomej, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01
Krahulcová Jana, Ing., Hriňová, PSČ 962 05
Nováková Jarmila, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01
Hreško Pavel, Svidník, PSČ 089 01

Spoluvlastnícky podiel
1
/
12
1
/
6
1
/
6
1
/
12
1
/
6
1
/
6

ťarchy: bez zápisu
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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,
II. z podielového spoluvlastníctva predávajúceho:
pčs
Meno vlastníka
7 Jaškaničová Mária, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03

Spoluvlastnícky podiel
1
/
6

ťarchy:
Na podiel B7 - Exekútorský úrad Vranov n. T., s. e. JUDr. Štefan Šviderský - Exekučný príkaz zriadením
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 7401/2007-15, č. sp. Z 1773/2008, P1 433/2008 - 280/08.
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 predpokladu splnenia odkladacej podmienky – zánik ťarchy viažucej sa na podiel vlastníka,
za kúpnu cenu 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 12 759,17 €.
A.18
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/64 (diel č. 16), ostatná plocha o výmere 134 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/122 (diel č. 74), ostatná plocha o výmere 170 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 606/2, orná pôda o výmere 895 m2, vedenej na LV
č. 645,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/105 (diel č. 57), ostatná plocha o výmere 12 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 647/2, orná pôda o výmere 1416 m2, vedenej na LV
č. 645,
z výlučného vlastníctva predávajúceho:
pčs
Meno vlastníka
7 Líška Ján, Vranov nad Topľou - Čemerné, PSČ 093 03

Spoluvlastnícky podiel
1
/
1

ťarchy: bez zápisu
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO:
37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcovi – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho
kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 11 293,84 €.
A.19
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/63 (diel č. 15), ostatná plocha o výmere 127 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/113 (diel č. 65), ostatná plocha o výmere 1 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/121 (diel č. 73), ostatná plocha o výmere 167 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 605/3, orná pôda o výmere 824 m2, vedenej na LV
č. 713,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/104 (diel č. 56), ostatná plocha o výmere 14 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 646/2, orná pôda o výmere 1340 m2, vedenej na
LV č. 713,
z výlučného vlastníctva predávajúceho:
pčs
Meno vlastníka
3 Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec

Spoluvlastnícky podiel
1
/
1

ťarchy: bez zápisu
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO:
37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcovi – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho
kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 11 043,66 €.
A.20
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/68 (diel č. 20), ostatná plocha o výmere 155 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/126 (diel č. 78), ostatná plocha o výmere 158 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 610/2, orná pôda o výmere 1791 m2, vedenej na
LV č. 939,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
Meno vlastníka
1 Lapčáková Marta, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01
3 Silvayová Anna, Trebišov, PSČ 075 01

Spoluvlastnícky podiel
1
/
5
1
/
5
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4
5
6
7

Šust Albert, Vranov nad Topľou - Čemerné, PSČ 093 03
Sýkorová Mária, Košice, PSČ 040 12
Vasiľová Mária, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
Vasiľová Anna, Vranov nad Topľou 093 03

1
1
2
1

/
/
/
/

5
5
15
15

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 11 186,60 €.
A.21
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/59 (diel č. 11), ostatná plocha o výmere 131 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/109 (diel č. 61), ostatná plocha o výmere 12 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/117 (diel č. 69), ostatná plocha o výmere 188 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 601/2, orná pôda o výmere 1778 m2, vedenej na
LV č. 965,
z výlučného vlastníctva predávajúceho:
pčs
Meno vlastníka
1 Vasiľ Joseph, Warren Ohio, PSČ 444 83, USA

Spoluvlastnícky podiel
1
/
1

ťarchy: bez zápisu
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO:
37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcovi – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho
kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 11 829,94 €.
A.22
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/93 (diel č. 45), ostatná plocha o výmere 72 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 635/3, orná pôda o výmere 2180 m2, vedenej na LV
č. 1030,
z výlučného vlastníctva predávajúceho:
pčs
Meno vlastníka
1 Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec

Spoluvlastnícky podiel
1
/
1

ťarchy: bez zápisu
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO:
37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcovi – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho
kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 2 573,28 €.
A.23
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/52 (diel č. 4), ostatná plocha o výmere 40 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 593/3, orná pôda o výmere 1042 m2, vedenej na LV
č. 1057,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
1
2
3
4
5
6

Meno vlastníka
Milkovičová Anna, Košice, PSČ 040 12
Širochmanová Mária, Košice 040 13
Lišková Terézia, Ing., Hanušovce nad Topľou 094 31
Cabovský Bartolomej, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01
Cabovský František, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01
Cabovský Ján, Ing., Cetuna, Bzince pod Javorinou 916 11

Spoluvlastnícky podiel
1
/
6
1
/
6
1
/
6
1
/
6
1
/
6
1
/
6

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 1 429,62 €.
A.24
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/88 (diel č. 40), ostatná plocha o výmere 93 m2,
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odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 631/2, orná pôda o výmere 1347 m2, vedenej na LV
č. 1521,
z výlučného vlastníctva predávajúceho:
pčs
Meno vlastníka
3 Vasiľ Miroslav, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03

Spoluvlastnícky podiel
1
/
1

ťarchy: bez zápisu
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO:
37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcovi – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho
kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 3 323,82 €.
A.25
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/49 (diel č. 1), ostatná plocha o výmere 1 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 591/3, orná pôda o výmere 1386 m2, vedenej na LV
č. 1525,
z výlučného vlastníctva predávajúceho:
pčs
Meno vlastníka
2 Gazda Peter, Ing., Vranov nad Topľou, PSČ 093 01

Spoluvlastnícky podiel
1
/
1

ťarchy: bez zápisu
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO:
37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcovi – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho
kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 35,74 €.
A.26
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/86 (diel č. 38), ostatná plocha o výmere 202 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/144 (diel č. 96), ostatná plocha o výmere 6 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 628, orná pôda o výmere 2833 m2, vedenej na LV
č. 1585,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
Meno vlastníka
3 Lapčák Ľubomír, Ing., Vranov nad Topľou, PSČ 093 01
8 Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec, SR, 31714838
9 Prepiorová Eva, Michalovce, PSČ 071 01

Spoluvlastnícky podiel
1
/
8
5
/
8
2
/
8

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 7 433,94 €.
A.27
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/56 (diel č. 8), ostatná plocha o výmere 262 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 598, orná pôda o výmere 3835 m2, vedenej na LV č.
1624,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
Meno vlastníka
5 Belasová Mária, Vranov nad Topľou, 093 03
6 Ščerba Jozef, Bojkovice, PSČ 687 71, ČR
7 Sipská Zuzana, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01

Spoluvlastnícky podiel
1
/
4
1
/
2
1
/
4

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 9 363,88 €.
A.28
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/84 (diel č. 36), ostatná plocha o výmere 168 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/142 (diel č. 94), ostatná plocha o výmere 25 m2,
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odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 626/3, orná pôda o výmere 1451 m2, vedenej na
LV č. 1634,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
Meno vlastníka
3 Košudová Zuzana, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
4 Babinčáková Katarína, Sečovská Polianka, PSČ 094 14

Spoluvlastnícky podiel
1
/
2
1
/
2

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 6 897,82 €.
A.29
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/103 (diel č. 55), ostatná plocha o výmere 28 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 645/2, orná pôda o výmere 2769 m2, vedenej na LV
č. 1651,
z výlučného vlastníctva predávajúceho:
pčs
Meno vlastníka
2 Karabinošová Danka, Prešov, PSČ 080 01

Spoluvlastnícky podiel
1
/
1

ťarchy: bez zápisu
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO:
37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcovi – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho
kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom. 1 000,72 €.
A.30
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/74 (diel č. 26), ostatná plocha o výmere 173 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/132 (diel č. 84), ostatná plocha o výmere 121 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 616, orná pôda o výmere 3845 m2, vedenej na LV
č. 1666,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
2
8
9
12
13
15

Meno vlastníka
Malastová Agnesa, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
Feník Ladislav, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01
Kebová Zuzana, Vranov nad Topľou - Čemerné, PSČ 093 03
Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec, SR; 31714838
Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec, SR; 31714838
Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec, SR; 31714838

Spoluvlastnícky podiel
1
/
10
1
/
4
1
/
10
2
/
10
1
/
4
1
/
10

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 10 507,56 €.
A.31
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/96 (diel č. 48), ostatná plocha o výmere 49 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 638/2, orná pôda o výmere 1760 m2, vedenej na LV
č. 1670,
z výlučného vlastníctva predávajúceho:
pčs
Meno vlastníka
2 Juščák Adrián, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03

Spoluvlastnícky podiel
1
/
1

ťarchy: bez zápisu
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO:
37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcovi – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho
kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 1 751,26 €.
A.32
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/85 (diel č. 37), ostatná plocha o výmere 184 m2,
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- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/143 (diel č. 95), ostatná plocha o výmere 18 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 627/2, orná pôda o výmere 2661 m2, vedenej na
LV č. 1693,
z výlučného vlastníctva predávajúceho:
pčs
Meno vlastníka
3 Juščák Adrián, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03

Spoluvlastnícky podiel
1
/
1

ťarchy: bez zápisu
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO:
37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcovi – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho
kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 7 219,48 €.
A.33
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/90 (diel č. 42), ostatná plocha o výmere 128 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 632/2, orná pôda o výmere 1877 m2, vedenej na LV
č. 1720,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
2
3
6
7
8
9
11

Meno vlastníka
Novák Dušan, Prešov, PSČ 080 01
Novák Jozef, Prešov, PSČ 080 01
Šimková Helena, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
Šnelcer Jozef, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
Šimková Helena, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
Kráľová Katarína, Mgr., Vranov nad Topľou 093 01
Novák Radoslav, Prešov, PSČ 080 01

Spoluvlastnícky podiel
10
/
300
10
/
300
1
/
25
1
/
25
1
/
25
30
/
300
10
/
300

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 1 463,91 €.
A.34
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/70 (diel č. 22), ostatná plocha o výmere 155 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/128 (diel č. 80), ostatná plocha o výmere 142 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 612/2, orná pôda o výmere 3669 m2, vedenej na
LV č. 1740,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
4
5
6
7
8
9
10

Meno vlastníka
Ivaničová Veronika, Košice, PSČ 040 11
Musák Marian, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
Musák Martin, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
Musáková Agáta, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
Ondovčíková Terézia, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
Rajčanová Nadežda, Mgr., Banská Bystrica, 974 11
Knapik Jaroslav, Vranov nad Topľou - Čemerné 093 03

Spoluvlastnícky podiel
1
/
5
1
/
15
1
/
15
1
/
15
1
/
5
1
/
5
1
/
5

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 10 614,79 €.
A.35
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/72 (diel č. 24), ostatná plocha o výmere 157 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/130 (diel č. 82), ostatná plocha o výmere 125 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 614, orná pôda o výmere 4033 m2, vedenej na LV
č. 1786,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
Meno vlastníka
2 Spišák Branislav, MUDr., Košice, PSČ 040 01
3 Spišák Karol, Ing., Košice, PSČ 040 01

Spoluvlastnícky podiel
7
/
288
7
/
288
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5
6
7
15
18
19
20

Vasiľová Mária, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
Koscelníková Mária, Mgr., Vranov nad Topľou 093 03
Soták Mikuláš, Ing., Vranov nad Topľou 093 03
Vasiľová Žofia, Vranov nad Topľou - Čemerné, PSČ 093 03
Feník Ladislav, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01
Vasiľová Anna, Vranov nad Topľou 093 03
Šust Stanislav, Kutná Hora - Šipší, 284 01, ČR

2
7
7
48
7
1
7

/
/
/
/
/
/
/

9
288
288
144
144
9
144

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 8 678,88 €.
A.36
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/92 (diel č. 44), ostatná plocha o výmere 84 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 635/2, orná pôda o výmere 2110 m2, vedenej na LV
č. 1787,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
Meno vlastníka
4 Sabolová Mária, 093 03, Vranov nad Topľou - Čemerné
6 Benčová Slávka, Vranov nad Topľou - Čemerné 093 03
7

Dobranský Róbert, Mgr., Vranov nad Topľou, PSČ 093 01

Spoluvlastnícky podiel
1
/
6
2
/
6
2

/

6

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 2 501,80 €.
A.37
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/101 (diel č. 53), ostatná plocha o výmere 57 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 642/2, orná pôda o výmere 3010 m2, vedenej na LV
č. 1849,
z výlučného vlastníctva predávajúceho:
pčs
Meno vlastníka
1 Leško Zoltán, Ing., Vranov nad Topľou, 093 01

Spoluvlastnícky podiel
1
/
1

ťarchy: bez zápisu
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO:
37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcovi – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho
kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 2 037,18 €.
A.38
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/66 (diel č. 18), ostatná plocha o výmere 167 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/124 (diel č. 76), ostatná plocha o výmere 188 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 608, orná pôda o výmere 4018 m2, vedenej na LV
č. 1970,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/69 (diel č. 21), ostatná plocha o výmere 180 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/127 (diel č. 79), ostatná plocha o výmere 178 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 611/2, orná pôda o výmere 1984 m2, vedenej na
LV č. 1970,
z výlučného vlastníctva predávajúceho:
pčs
Meno vlastníka
3 Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec

Spoluvlastnícky podiel
1
/
1

ťarchy: bez zápisu
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO:
37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcovi – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho
kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 25 482,62 €.
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A.39
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/58 (diel č. 10), ostatná plocha o výmere 271 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/108 (diel č. 60), ostatná plocha o výmere 35 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/116 (diel č. 68), ostatná plocha o výmere 300 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 600, orná pôda o výmere 5515 m2, vedenej na LV
č. 2038,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
6
7
8
9
10

Meno vlastníka
Demčák Peter, , Ing., Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
Demčák Vladimír, Ing. , Vranov nad Topľou 093 03
Demčák Igor, , Mgr., Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
Majzlíková Marta, Vranov nad Topľou 093 03
Demčák Mikuláš, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01

Spoluvlastnícky podiel
1
/
4
1
/
8
1
/
8
1
/
4
1
/
4

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 21 658,46 €.
A.40
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/106 (diel č. 58), ostatná plocha o výmere 13 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 648/2, orná pôda o výmere 3334 m2, vedenej na LV
č. 2046,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
2
4
5
6

Meno vlastníka
Hudáková Mária, Košice, PSČ 040 01
Šepeľová Mária, Brekov, 066 01 Humenné
Paľko Miroslav, MUDr., Nižná Myšľa, PSČ 044 15,
Truchan Mikuláš, Ing., Sečovská Polianka, PSČ 094 14

Spoluvlastnícky podiel
1
/
8
2
/
4
1
/
8
1
/
4

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 464,63 €.
A.41
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/78 (diel č. 30), ostatná plocha o výmere 176 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/136 (diel č. 88), ostatná plocha o výmere 79 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 620, orná pôda o výmere 4212 m2, vedenej na LV
č. 2048,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
1
2
4
6
7
8

Meno vlastníka
Silvay Milan, MUDr., Hažín, 072 34 Zalužice
Lapčáková Marta, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01
Vasiľová Mária, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
Šustová Alžbeta, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
Vasiľová Anna, Vranov nad Topľou 093 03
Gočík Martin, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01

Spoluvlastnícky podiel
1
/
8
1
/
8
2
/
24
1
/
2
1
/
24
1
/
8

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 9113,69 €.
A.42
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/61 (diel č. 13), ostatná plocha o výmere 157 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/111 (diel č. 63), ostatná plocha o výmere 8 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/119 (diel č. 71), ostatná plocha o výmere 210 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 603/2, orná pôda o výmere 1720 m2, vedenej na
LV č. 2056,
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z výlučného vlastníctva predávajúceho:
pčs
Meno vlastníka
1 Feník Bartolomej, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01

Spoluvlastnícky podiel
1
/
1

ťarchy: bez zápisu
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO:
37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcovi – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho
kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 13 402,50 €.
A.43
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/65 (diel č. 17), ostatná plocha o výmere 187 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/123 (diel č. 75), ostatná plocha o výmere 231 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 607/3, orná pôda o výmere 1803 m2, vedenej na
LV č. 2162,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/99 (diel č. 51), ostatná plocha o výmere 41 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 640/1, orná pôda o výmere 1447 m2, vedenej na LV
č. 2162,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
4
5
7
8

Meno vlastníka
Kosturová Eva, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
Martausová Helena, MUDr., Prešov, PSČ 080 01
Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec, SR; 31714838
Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec, SR; 31714838

Spoluvlastnícky podiel
6
/
112
6
/
112
53
/
112
6
/
112

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 10 399,38 €.
A.44
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/107 (diel č. 59), ostatná plocha o výmere 4 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 649, orná pôda o výmere 6179 m2, vedenej na LV č.
2193,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
4 Kostovčíková Anna, Humenné 066 01
5 Šimko Milan, 094 34 Bystré,

Meno vlastníka

Spoluvlastnícky podiel
1
/
2
1
/
2

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 142,96 €.
A.45
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/102 (diel č. 54), ostatná plocha o výmere 51 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 643, orná pôda o výmere 3359 m2, vedenej na LV č.
2217,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
Meno vlastníka
1 Šustová Alžbeta, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
2 Silvayová Anna, Trebišov, PSČ 075 01
3 Šust Albert, Vranov nad Topľou - Čemerné, PSČ 093 03

Spoluvlastnícky podiel
3
/
8
3
/
8
2
/
8

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 35,74 €/m2, čo
predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 1822,75 €.
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A.46
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/77 (diel č. 29), ostatná plocha o výmere 161 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/135 (diel č. 87), ostatná plocha o výmere 82 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 619, orná pôda o výmere 3969 m2, vedenej na LV
č. 2253,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
Meno vlastníka
6 Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec, SR ; 31714838
7 Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec, SR ; 31714838
8 Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec, SR ; 31714838

Spoluvlastnícky podiel
1
/
3
1
/
3
1
/
3

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 8 684,82 €.
A.47
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/79 (diel č. 31), ostatná plocha o výmere 163 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/137 (diel č. 89), ostatná plocha o výmere 64 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 621/2, orná pôda o výmere 1840 m2, vedenej na
LV č. 2457,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
Meno vlastníka
3 Mihalčin Jozef, Ing., Vranov nad Topľou, PSČ 093 01
4 Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec, SR; 31714838

Spoluvlastnícky podiel
1
/
2
1
/
2

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 8 112,98 €.
A.48
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/55 (diel č. 7), ostatná plocha o výmere 194 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 596, orná pôda o výmere 2024 m2, vedenej na LV č.
2465,
z výlučného vlastníctva predávajúceho:
pčs
Meno vlastníka
2 Kolesár Mikuláš, Ing., Kežmarok, PSČ 060 01

Spoluvlastnícky podiel
1
/
1

ťarchy: bez zápisu
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO:
37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcovi – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho
kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 6 933,56 €.
A.49
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/89 (diel č. 41), ostatná plocha o výmere 133 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 632/1, orná pôda o výmere 2048 m2, vedenej na LV
č. 2495,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
Meno vlastníka
1 Kolesár Ján, Vranov nad Topľou, SR
3 Kolesár Jozef, Ing., Vranov nad Topľou, PSČ 093 03

Spoluvlastnícky podiel
1
/
2
1
/
2

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 4 753,42 €.
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A.50
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/87 (diel č. 39), ostatná plocha o výmere 126 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 631/1, orná pôda o výmere 1669 m2, vedenej na LV
č. 2496,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
Meno vlastníka
1 Belasová Zuzana, Vranov nad Topľou 093 03

Spoluvlastnícky podiel
9
/
40

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 1 013,23 €.
A.51
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/82 (diel č. 34), ostatná plocha o výmere 159 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/140 (diel č. 92), ostatná plocha o výmere 38 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 624/2, orná pôda o výmere 1953 m2, vedenej na
LV č. 2500,
z výlučného vlastníctva predávajúceho:
pčs
Meno vlastníka
1 Bláhová Veronika, Vranov nad Topľou 093 03

Spoluvlastnícky podiel
1
/
1

ťarchy: bez zápisu
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO:
37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcovi – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho
kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 7 040,78 €.
A.52
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/81 (diel č. 33), ostatná plocha o výmere 166 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/139 (diel č. 91), ostatná plocha o výmere 49 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 623, orná pôda o výmere 3759 m2, vedenej na LV
č. 2504,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
1
2
3
4

Meno vlastníka
Angelovičová Katarína, Košice, PSČ 040 14
Gonos Jozef, Ing., Michalovce, PSČ 071 01
Diľová Anna, Mgr., Vranov nad Topľou, 093 03
Kočišová Mária, Vranov nad Topľou - Čemerné 093 03

Spoluvlastnícky podiel
1
/
4
1
/
4
1
/
4
1
/
4

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 7 684,12 €.
A.53
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/91 (diel č. 43), ostatná plocha o výmere 171 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 634/2, orná pôda o výmere 3129 m2, vedenej na LV
č. 2811,
z výlučného vlastníctva predávajúceho:
pčs
Meno vlastníka
1 Baran Ján, Ing., Vranov nad Topľou PSČ 093 01

Spoluvlastnícky podiel
1
/
1

ťarchy: bez zápisu
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO:
37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcovi – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho
kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 6 111,54 €.
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A.54
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/75 (diel č. 27), ostatná plocha o výmere 191 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/133 (diel č. 85), ostatná plocha o výmere 120 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 617/2, orná pôda o výmere 2024 m2, vedenej na
LV č. 2906,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
Meno vlastníka
2 Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec, SR; 31714838
3 Demčák Anton, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03

Spoluvlastnícky podiel
1
/
2
1
/
2

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 11 115,14 €.
A.55
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/50 (diel č. 2), ostatná plocha o výmere 6 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 592/2, orná pôda o výmere 1022 m2, vedenej na LV
č. 2915,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
1
2
4
5
6
7
8
10
12
13
21
22
24
25
26
27
28
30
32

Meno vlastníka
Nemcová Anna, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
Nemec Jozef, Čaklov, 094 35 Soľ
Hric Martin, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
Hric Miloš, 080 01 Prešov
Mičej Pavol, 093 03, Vranov nad Topľou
Barnová Mária, 093 01, Vranov nad Topľou
Mičej Peter, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
Klapák Jozef, 750 02, Přerov, ČR
Matisová Ľudmila, 094 12, Vechec, SR
Fenik Bartolomej, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01
Mičejová Anna, Vechec, 094 12
Mičej Jozef, Vranov nad Topľou - Čemerné, PSČ 093 03
Mičejová Irena, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
Šenitko Dušan, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01
Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec, SR; 31714838
Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec, SR; 31714838
Hricová Zuzana, Mgr., PhD., Vranov nad Topľou, 093 01
Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec, SR; 31714838
Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec, SR; 31714838

Spoluvlastnícky
podiel
18
/
192
18
/
192
12
/
192
12
/
192
12
/
192
12
/
192
12
/
192
9
/
192
9
/
192
1
/
96
1
/
576
1
/
24
1
/
288
1
/
288
1
/
96
1
/
288
1
/
16
32
/
576
9
/
192

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 178,65 €.
A.56
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/97 (diel č. 49), ostatná plocha o výmere 77 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 638/3, orná pôda o výmere 2129 m2, vedenej na LV
č. 2916,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
4
5
7
8

Meno vlastníka
Diľová Anna, Mgr., Vranov nad Topľou 093 03
Kočišová Mária, Vranov nad Topľou - Čemerné 093 03
Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec, SR; 31714838
Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec, SR; 31714838

Spoluvlastnícky
podiel
3
/
24
3
/
24
1
/
6
1
/
4

ťarchy: bez zápisu
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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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 1 834,66 €.
A.57
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/67 (diel č. 19), ostatná plocha o výmere 183 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/125 (diel č. 77), ostatná plocha o výmere 203 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 609/2, orná pôda o výmere 1828 m2, vedenej na
LV č. 2953,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
4
5
6
7
8
9
11
13
14
15

Meno vlastníka
Soták Anton, 60101 Kings Point
Soták Marián, 093 01 Vranov nad Topľou
Soták Albert, 093 03 Vranov nad Topľou
Dindová Anna, Ing., 821 07 Bratislava
Sattler Mária, Mgr., Humenné, PSČ 066 01
Soták Kamil, Ing. 034 72 Liptovská Lúžna
Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec, SR; 31714838
Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec, SR; 31714838
Kurečková Janka, Mgr., Prešov, PSČ 080 01
Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec, SR; 31714838

Spoluvlastnícky
podiel
6
/
120
6
/
120
2
/
120
2
/
120
3
/
120
3
/
120
1
/
60
2
/
4
6
/
120
1
/
4

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 13 795,65 €.
A.58
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/76 (diel č. 28), ostatná plocha o výmere 155 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/134 (diel č. 86), ostatná plocha o výmere 86 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 618/2, orná pôda o výmere 1902 m2, vedenej na
LV č. 3108,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
1
3
4
5
6

Meno vlastníka
Bankovičová Žofia, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03
Bumberová Irena, Vranov nad Topľou - Čemerné, PSČ 093 03
Knut Marek, 900 50, Kráľová pri Senci, č. 599
Bíž Marián, Malá Domaša, 094 02 Slovenská Kajňa
Oláhová Emília, Vranov nad Topľou 093 01

Spoluvlastnícky
podiel
1
/
5
1
/
5
1
/
5
1
/
5
1
/
5

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 8 613,35 €.
A.59
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1884/53 (diel č. 5), ostatná plocha o výmere 63 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 594/2, orná pôda o výmere 1856 m2, vedenej na
LV č. 2308,
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
pčs
Meno vlastníka
4 Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec, SR ; 31714838
5 Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec, SR ; 31714838
6 Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, 094 12, Vechec, SR ; 31714838

Spoluvlastnícky podiel
1
/
3
1
/
3
1
/
3

ťarchy: bez zápisu
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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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume
celkom 2 251,62 €.
Novovytvorené parcely boli odčlenené geometrickým plánom č. 33/2021 zo dňa 09. 05. 2021 vyhotoveným
spoločnosťou GEOTREND Köszaga Július, Gemerská 14, 040 11 Košice, IČO: 14357828, úradne overeným
Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom, dňa 24.05.2021 pod číslom G1-290/2021.

Hlasovanie:
za: 48
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 17H – Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa:
Ing. Gerdová, vedúca oddelenia majetku Úradu PSK, pripomenula, že ide o rovnakú stavbu
„III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18“ s tým, že
prevod nehnuteľného majetku – pozemkov je v katastrálnom území Vranov nad Topľou.
Rozdiel je v samotných žiadateľoch uvedených v návrhu na uznesenie. Kúpna cena predstavuje
648 800,67 eur a celková výmera nadobúdaného majetku 28 196 m2.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
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 bod 1 písm. e) a s
§ 6 bod 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
A. s c h v a ľ u j e
prevod nehnuteľného majetku - pozemkov v súvislosti so stavbou „III/3617 Vranov nad Topľou,
severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18“ v k. ú. Vranov nad Topľou, a to:
A.1
- novovytvorených parciel registra C KN :
parcelné číslo 845/103 (diel č. 28), ostatná plocha o výmere 10 m2,
parcelné číslo 3306/10 (diel č. 29), zastavaná plocha o výmere 276 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1869, orná pôda o výmere 2784
m2, zapísanej na LV č. 5839, geometrickým plánom č. 34/2021 zo dňa 03.05.2021 vyhotoveným
spoločnosťou GEOTREND, Košice, IČO: 14357828, úradne overeným Okresným úradom
Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom, dňa 24.05.2021 pod číslom G1-291/2021.
I. z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
1. Kóňová Milana, Košice 040 01, spoluvlastnícky podiel 5/12
3. Kóňová Milana, Košice 040 01, spoluvlastnícky podiel 1/12
4. Šoltés Juraj, Parchovany 076 62, spoluvlastnícky podiel 1/48
5. Šoltés Jozef, Košice 040 23, spoluvlastnícky podiel 1/48
6. Šoltés Ján, Košice 040 11, spoluvlastnícky podiel 1/48
7. Lacková Iveta, Kráľovce 044 44, spoluvlastnícky podiel 1/48
8. Šoltésová Alena, Bratislava 841 01, spoluvlastnícky podiel 1/48
9. Šoltésová Alžbeta, Bratislava 841 01, spoluvlastnícky podiel 1/48
11. Kóňová Milana, Košice 040 01, spoluvlastnícky podiel 6/48
12. Buchal Miroslav, Praha 9, 190 00, spoluvlastnícky podiel 6/48
20. Dobranská Silvia, Vranov nad Topľou 093 01, spoluvlastnícky podiel 1/72
22. Berková Mariana, Vranov nad Topľou 093 01, spoluvlastnícky podiel 1/72
23. Šoltés Jaroslav, Vranov nad Topľou 093 01, spoluvlastnícky podiel 3/72
24. Iľková Zuzana, Vranov nad Topľou 093 01, spoluvlastnícky podiel 1/36

II. z podielového spoluvlastníctva predávajúceho:
16. Šoltés Vladimír, Vranov nad Topľou 093 01, spoluvlastnícky podiel 1/72
ťarchy:
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Na podiel vlastn. B 16 sa poznamenáva Záložné právo v prospech Daňového úradu Vranov n. T. podľa Rozhodnutia Daňového
úradu č.744/320/16306/2010/Bab, č. sp. Z 1256/2010, č. sp. P 823/2010, č. sp. Z 1256/2010-547/10, Právoplatnosť rozhod.,
č. sp. Z 1821/2010-830/10.
Na podiel vlastn. B 16 sa poznamenáva Exekučný príkaz Exekútorského úradu Michalovce, súd. exek. Mgr. R. Dulina, na
zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. Ex 35/10, č. sp. P 829/2010, č. sp. Z 1265/2010-548/10.
Na podiel vlastn. B 16 sa poznamenáva Exekučný príkaz Exekútorského úradu Michalovce, súd. exek. Mgr. R. Dulina, na
zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. Ex 1568/09, č. sp. Z 684/2011-357/11.
Na podiel vlastn. B 16 sa poznamenáva Exekučný príkaz Exekútorského úradu Prešov, súd. exek. JUDr. H. Laclavíková, na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č.EX-947/11, č. sp. Z 307/2012 - 174/12.
Na podiel vlastn. B 16 sa poznamenáva Exekučný príkaz Exekútorského úradu Prešov, súd. exek. JUDr. H. Laclavíková, na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č.EX-948/11, č. sp. Z 311/2012 - 175/12.
Na podiel vlastn. B 16 sa poznamenáva Exekučný príkaz Exekútorského úradu Prešov, súd. exek. JUDr. H. Laclavíková, na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č.EX-949/11, č. sp. Z 315/2012 - 176/12.
Na podiel vlastn. B 16 sa poznamenáva Exekučný príkaz Exekútorského úradu Prešov, súd. exek. JUDr. H. Laclavíková, na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č.EX-950/11, č. sp. Z 319/2012 - 177/12.
Na podiel vlastn. B 16 sa poznamenáva Exekučný príkaz Exekútorského úradu Prešov, súd. exek. JUDr. H. Laclavíková, na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č.EX-1355/11, č. sp. Z 1225/2012 - 612/12.
Na podiel vlastn. B 16 sa poznamenáva Exekučný príkaz Exekútorského úradu Prešov, súd. exek. JUDr. H. Laclavíková, na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č.EX-1354/11, č. sp. Z 1226/2012 - 613/12.
Na podiel vlastn. B 16 sa poznamenáva Exekučný príkaz Exekútorského úradu Prešov, súd. exek. JUDr. H. Laclavíková, na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č.EX-1353/11, č. sp. Z 1227/2012 - 614/12.
Exekútorský úrad Prešov, s. e. JUDr. Hildegarda Laclaviková. Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
zálož. práva na nehnuteľnosti č. EX 1868/11,č.sp.Z 2740/12- 1427/12.
Na podiel vlastn. B 16: Exekučný príkaz Exekútorského úradu Prešov, súd. exek. JUDr. Hildegarda Laclaviková, na vykonanie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. Ex 659/12, č. sp. Z 550/2013-282/13.
Na podiel vlastn. B 16: Exekučný príkaz Exekútorského úradu Prešov, súd. exek. JUDr. Hildegarda Laclaviková, na vykonanie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. Ex 659/12, č. sp. Z 551/2013-283/13.
Exekútorský úrad Prešov, s. e. JUDr. Hildegarda Laclavíková, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriad. exekuč. zálož. práva
na neh. č. EX 3779/12, č. sp. Z 2496/2013-1104/13.
Exekútorský úrad Bratislava, s. e. JUDr. Rudolf Krutý. Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľ.
č. EX 17809/13,č.sp.Z 428/14-213/14.
Exekútorský úrad Bardejov, s. e. MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekuč. zálož.
práva č. EX 6/2014-22, č. sp .Z 1523/2014-711/14.

za predpokladu splnenia odkladacej podmienky – zánik ťarchy viažucej sa na podiel vlastníka,
III. z podielového spoluvlastníctva predávajúceho:
21. Šoltés Peter, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01, spoluvlastnícky podiel 1/72
ťarchy:
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti zriadené Exekútorským úradom Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková,
na základe exekučného príkazu č. 254EX 353/19zo 12.08.2019, Z - 1772/2019 - 1785/19.

za predpokladu splnenia odkladacej podmienky – zánik ťarchy viažucej sa na podiel vlastníka,
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 11 708,91 € pri cene
40,94 €/m2.
A.2
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 3306/8 (diel č. 35), zastavaná plocha o výmere
129 m2, odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1873, orná pôda o výmere
409 m2, vedenej na LV č. 5844, geometrickým plánom č. 34/2021 zo dňa 03.05.2021,
vyhotoveným spoločnosťou GEOTREND, Košice, IČO: 14357828, úradne overeným Okresným
úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom, dňa 24.05.2021 pod číslom G1-291/2021
ťarchy: bez zápisu
spoluvlastnícky podiel: 1/1
z výlučného vlastníctva predávajúceho: EKOSTAV, š. p. v likvidácii, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01,
IČO: 00683116,
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov,
IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 5 281,26 € pri cene
40,94 €/m2.
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A.3
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 3146/5 (diel č. 20), ostatná plocha o výmere
772 m2, odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1753, orná pôda o výmere
4638 m2, vedenej na LV č. 3263, geometrickým plánom č. 34/2021 zo dňa 03.05.2021,
vyhotoveným spoločnosťou GEOTREND, Košice, IČO: 14357828, úradne overeným Okresným
úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom, dňa 24.05.2021 pod číslom G1-291/2021
ťarchy: bez zápisu
spoluvlastnícky podiel: 1/1
z výlučného vlastníctva predávajúceho: Boroš Ondrej, Nižný Kručov, 093 01,
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 27 591,28 € pri cene
35,74 €/m2.
A.4
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 3144/7 (diel č. 24), ostatná plocha o výmere
1875 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 3338/56 (diel č. 25), zastavaná plocha
o výmere 22 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1819, orná pôda o výmere 2932
m2, vedenej na LV č. 4433,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 853/15 (diel č. 26), ostatná plocha o výmere
1248 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1835, orná pôda o výmere 2331 m2,
vedenej na LV č. 4433,
geometrickým plánom č. 34/2021 zo dňa 03.05.2021 vyhotoveným spoločnosťou GEOTREND,
Košice, IČO: 14357828, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym
odborom, dňa 24.05.2021 pod číslom G1-291/2021
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
3. Majerčin Mikuláš, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01, spoluvlastnícky podiel 1/8
4. Fedorová Veronika, Vranov nad Topľou, 093 01, spoluvlastnícky podiel 1/8
5. Luptáková Mária, Košice, PSČ 040 11, spoluvlastnícky podiel 1/8
6. Balarová Valéria, Prešov, PSČ 080 01, spoluvlastnícky podiel 1/8
10. Petro Peter, Košice 040 22, spoluvlastnícky podiel 1/4
11. Medová Gabriela, MUDr., Vranov nad Topľou, 09301, spoluvlastnícky podiel 1/4

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 112 402,32 € pri
cene 35,74 €/m2.
A.5
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 3146/6 (diel č. 21), ostatná plocha o výmere
3785 m2, odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1754, orná pôda o výmere
8615 m2, vedenej na LV č. 5803, geometrickým plánom č. 34/2021 zo dňa 03.05.2021,
vyhotoveným spoločnosťou GEOTREND, Košice, IČO: 14357828, úradne overeným Okresným
úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom, dňa 24.05.2021 pod číslom G1-291/2021
ťarchy: bez zápisu
z podielového spoluvlastníctva predávajúceho: Boroš Ondrej, 093 01, Nižný Kručov, spoluvlastnícky
podiel 2/3
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 90 183,93 € pri cene
35,74 €/m2.
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A.6
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 3562/11 (diel č. 11), ostatná plocha o výmere
1735 m2, odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1712, trvalý trávny porast
o výmere 5550 m2, vedenej na LV č. 1554, geometrickým plánom č. 34/2021 zo dňa 03.05.2021,
vyhotoveným spoločnosťou GEOTREND, Košice, IČO: 14357828, úradne overeným Okresným
úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom, dňa 24.05.2021 pod číslom G1-291/2021
ťarchy: bez zápisu
spoluvlastnícky podiel: 1/1
z výlučného vlastníctva predávajúceho: Gazda Ján, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01,
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 32 652,70 € pri cene
18,82 €/m2.
A.7
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 3565/5 (diel č. 8), ostatná plocha o výmere
219 m2, odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1691, orná pôda o výmere
17053 m2, vedenej na LV č. 1863, geometrickým plánom č. 34/2021 zo dňa 03.05.2021,
vyhotoveným spoločnosťou GEOTREND, Košice, IČO: 14357828, úradne overeným Okresným
úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom, dňa 24.05.2021 pod číslom G1-291/2021
ťarchy: bez zápisu
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
1. Sabolčák Andrej, Ing., Vranov nad Topľou, 093 01, spoluvlastnícky podiel 1/4
2. Sabolčák Ladislav, Ing., Vranov nad Topľou, PSČ 093 01, spoluvlastnícky podiel 1/4

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 2 060,80 € pri cene
18,82 €/m2.
A.8
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 3562/6 (diel č. 18), ostatná plocha o výmere
27 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 3563/5 (diel č. 19), zastavaná plocha
o výmere 48 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1719, orná pôda o výmere 6070
m2, vedenej na LV č. 2094, geometrickým plánom č. 34/2021 zo dňa 03.05.2021, vyhotoveným
spoločnosťou GEOTREND, Košice, IČO: 14357828, úradne overeným Okresným úradom
Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom, dňa 24.05.2021 pod číslom G1-291/2021
ťarchy: bez zápisu
z podielového spoluvlastníctva predávajúceho: Oreničová Marcela, Kamenná Poruba, 093 03,
spoluvlastnícky podiel: 5/12
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 588,13 € pri cene
18,82 €/m2.
A.9
-

novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 3567/3 (diel č. 3), ostatná plocha o výmere
7594 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1685, orná pôda o výmere 30029
m2, vedenej na LV č. 4282, geometrickým plánom č. 34/2021 zo dňa 03.05.2021, vyhotoveným
spoločnosťou GEOTREND, Košice, IČO: 14357828, úradne overeným Okresným úradom
Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom, dňa 24.05.2021 pod číslom G1-291/2021
ťarchy: bez zápisu
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z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
4. Babejová Jaroslava, Vranov nad Topľou 093 01, spoluvlastnícky podiel 1/2
5. Kužma Tobiáš, Vranov nad Topľou 093 01, spoluvlastnícky podiel 1/2

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 142 919,08 € pri
cene 18,82 €/m2.
A.10
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 3565/3 (diel č. 4), ostatná plocha o výmere
6262 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 3566/3 (diel č. 5), zastavaná plocha
o výmere 140 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 3567/5 (diel č. 6), ostatná plocha o výmere
152 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1689/1, orná pôda o výmere 15762
m2, vedenej na LV č. 4963, geometrickým plánom č. 34/2021 zo dňa 03.05.2021, vyhotoveným
spoločnosťou GEOTREND, Košice, IČO: 14357828, úradne overeným Okresným úradom
Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 24.05.2021 pod číslom G1-291/2021
ťarchy: bez zápisu
spoluvlastnícky podiel: 1/1
z výlučného vlastníctva predávajúceho: AGROFINANCE, s.r.o., Mlynská 1346, Vranov nad Topľou,
PSČ 093 01, IČO: 36488542,
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 123 346,28 € pri
cene 18,82 €/m2.
A.11
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 3562/9 (diel č. 13), ostatná plocha o výmere
527 m2,
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1714, trvalý trávny porast o výmere
3565 m2, vedenej na LV č. 5032,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 3562/8 (diel č. 14), ostatná plocha o výmere
1718 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 3563/7 (diel č. 15), zastavaná plocha
o výmere 97 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1715, orná pôda o výmere 2067
m2, vedenej na LV č. 5032,
geometrickým plánom č. 34/2021 zo dňa 03.05.2021, vyhotoveným spoločnosťou GEOTREND,
Košice, IČO: 14357828, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym
odborom, dňa 24.05.2021 pod číslom G1-291/2021
ťarchy: bez zápisu
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
5. Baranová Lýdia, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01, spoluvlastnícky podiel 16/30
7. Soták Anton, Kings Point USA, spoluvlastnícky podiel 6/150
8. Soták Marián, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01, spoluvlastnícky podiel 6/150
9. Soták Albert, Vranov nad Topľou - Čemerné, PSČ 093 03, spoluvlastnícky podiel 2/150
10. Dindová Anna, Bratislava - Vrakuňa, PSČ 821 07, spoluvlastnícky podiel 2/150
12. Sattler Mária, Humenné, PSČ 066 01, spoluvlastnícky podiel 3/150
13. Soták Kamil, 034 72 Liptovská Lúžna, spoluvlastnícky podiel 3/150
14. Kavuličová Jana, Vranov nad Topľou 093 03, spoluvlastnícky podiel 8/30
15. Dindová Anna, Bratislava - Vrakuňa, PSČ 821 07, spoluvlastnícky podiel 2/150
16. Kurečková Janka, Mgr., Prešov, PSČ 080 01, spoluvlastnícky podiel 6/150
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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 44 076,43 € pri cene
18,82 €/m2.
A.12
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 3565/4 (diel č. 7), ostatná plocha o výmere
1554 m2, odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1690, orná pôda o výmere
5661 m2, vedenej na LV č. 5771, geometrickým plánom č. 34/2021 zo dňa 03.05.2021,
vyhotoveným spoločnosťou GEOTREND, Košice, IČO: 14357828, úradne overeným Okresným
úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom, dňa 24.05.2021 pod číslom G1-291/2021
ťarchy: bez zápisu
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
3. Lupčová Terézia, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01, spoluvlastnícky podiel 1/2
4. Nováková Jarmila, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01, spoluvlastnícky podiel 1/2

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 29 246,28 € pri cene
18,82 €/m2.
A.13
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 3562/12 (diel č. 9), ostatná plocha o výmere
91 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 3562/13 (diel č. 10), ostatná plocha
o výmere 2 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1711, trvalý trávny porast
o výmere 10768 m2, vedenej na LV č. 5781, geometrickým plánom č. 34/2021 zo dňa 03.05.2021,
vyhotoveným spoločnosťou GEOTREND, Košice, IČO: 14357828, úradne overeným Okresným
úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom, dňa 24.05.2021 pod číslom G1-291/2021
ťarchy: bez zápisu
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
3. Jenčová Mária, 093 03 Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 1/12
8. Jenčová Mária, 093 03 Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 1/12
10. Chrupková Valéria, Kvakovce, 094 02, spoluvlastnícky podiel 2/12
11. Adámeková Martina, Dunajská Lužná, 900 42, spoluvlastnícky podiel 1/12
12. Paľko Marián, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01, spoluvlastnícky 2/12

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 1 750,27 € pri cene
18,82 €/m2.
A.14
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 3562/7 (diel č. 16), ostatná plocha o výmere
1114 m2,
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 3563/6 (diel č. 17), zastavaná plocha
o výmere 214 m2,
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1716, orná pôda o výmere 2089
m2, vedenej na LV č. 5785, geometrickým plánom č. 34/2021 zo dňa 03.05.2021, vyhotoveným
spoločnosťou GEOTREND, Košice, IČO: 14357828, úradne overeným Okresným úradom
Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom, dňa 24.05.2021 pod číslom G1-291/2021
ťarchy: bez zápisu
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich:
3. Soták Anton, Kings Point USA, spoluvlastnícky podiel 6/30
4. Soták Marián, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01, spoluvlastnícky podiel 6/30
5. Soták Albert, Vranov nad Topľou - Čemerné, PSČ 093 03, spoluvlastnícky podiel 2/30
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6. Dindová Anna, Bratislava - Vrakuňa, PSČ 821 07, spoluvlastnícky podiel 2/30
8. Sattler Mária, Humenné, PSČ 066 01, spoluvlastnícky podiel 3/30
9. Soták Kamil, 034 72 Liptovská Lúžna, spoluvlastnícky podiel 3/30
10. Dindová Anna, Bratislava - Vrakuňa, PSČ 821 07, spoluvlastnícky podiel 2/30
11. Kurečková Janka, Mgr., Prešov, PSČ 080 01, spoluvlastnícky podiel 6/30

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 24 993,00 € pri cene
18,82 €/m2.

Hlasovanie:
za: 49
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 18 – Informácia o zaslaní výzvy Slovenskému
pozemkovému fondu:

Ing. Gerdová, vedúca oddelenia majetku Úradu PSK,
uviedla, že predložená informácia sa týka stavieb uvedených v návrhu na uznesenie
v katastrálnom území Sabinov, ktoré boli do katastra nehnuteľností zapísané ako výlučné
vlastníctvo PSK na základe protokolu o odovzdaní nehnuteľného majetku zo dňa 6. 9. 2002
spísaného odovzdávajúcim Školským majetkom SPoŠ v Sabinove a preberajúcim PSK.
V septembri 2002 sa SPF obrátil na Školský majetok SPoŠ v Sabinove s tým, že ide o stavby
vo vlastníctve SR v správe SPF na základe zákonného prechodu vlastníckeho práva podľa § 17
ods. 1 a § 22 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému
poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov. Zároveň došlo k zhode v právnom
názore, že v danom prípade ide o majetok SR v správe SPF. Výzvou zo dňa 14. 4. 2008 SPF
navrhol PSK uzatvorenie dohody v tom zmysle, že PSK súhlasí so zápisom vlastníctva na štát
do správy fondu, avšak písomné vyhotovenie nepredložil. Následne v roku 2014 PSK opätovne
potvrdil svoje právne stanovisko a vyzval SPF na zosúladenie zápisu v katastri nehnuteľností
s týmto právnym stavom a vyjadril pripravenosť poskytnúť súčinnosť. Dňa 2. 2. 2022 PSK
zaslal SPF výzvu na vysporiadanie vlastníckych vzťahov k stavbám nachádzajúcim sa v areáli
tzv. nového hospodárskeho dvora v Sabinove. Nápravu je možné zjednať na základe
delimitačného protokolu predloženého SPF.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 a § 16 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
informáciu, že dňa 2. 2. 2022 bola Slovenskému pozemkovému fondu, Búdková 36, 817 15
Bratislava, zaslaná výzva na vysporiadanie vlastníckych vzťahov k stavbám nachádzajúcim sa
v areáli tzv. „nového hospodárskeho dvora“ v Sabinove zapísaným na liste vlastníctva č. 1319,
k. ú. Sabinov:
súp. č.
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888

druh stavby
centr. príprav. krmív
výkrmňa HD
senník
matečník
sýpka
teľatník
výkrmňa ošípaných
odchovňa MHD

na parc. č. C KN
2303/6
2303/7
2303/12
2314/2
2308/3
2312/2
2312/3
2313/3

vo výlučnom vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja.
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Z ustanovení § 17 ods. 1 a § 22 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov
k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov je zrejmé, že ide
o chybný zápis a stavby na základe zákonného prechodu vlastníckeho práva patria do
vlastníctva Slovenskej republiky a správe Slovenského pozemkového fondu. Nápravu je možné
zjednať na základe delimitačného protokolu predloženého Slovenským pozemkovým fondom.
Hlasovanie:
za: 49
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 19 – Informácia o vízii novej nemocnice v Humennom:
Podľa slov Ing. Gerdovej, vedúcej oddelenia majetku Úradu PSK, obchodná spoločnosť
Svet zdravia, a. s., ako väčšinový akcionár obchodnej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.
s. a zároveň ako jediný akcionár Nemocnice A. Leňa Humenné, a. s., predložil PSK ako
menšinovému akcionárovi obchodnej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., víziu novej
nemocnice v Humennom ako akútnej nemocnice regionálneho typu. Nová nemocnica bude
postavená podľa konceptu nemocnice novej generácie v Michalovciach na pozemku
v katastrálnom území Humenné vo výlučnom vlastníctve obchodnej spoločnosti Prešovské
zdravotníctvo, a. s. Výstavba novej nemocnice je podmienená schválením finančných
prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR s predpokladaným termínom kolaudácie 30. 6.
2026. Celková výška investície predstavuje približne 70 mil. eur. Stavebníkom bude
Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s. Predseda PSK Majerský požiadal zástupcov spoločnosti
Svet zdravia, a. s., o zodpovedanie otázok poslancov k téme novej nemocnice v Humennom.
Diskusia:
Poslanec Mudry uviedol, že nielen poslanci za okres Humenné, ale určite aj obyvatelia
širokého regiónu prijali s potešením správy o tejto investícii, lebo nie je to len o samotnej
investícii ale aj pracovných príležitostiach. Keďže je v Humennom SZŠ s 50-ročnou históriou,
verí, že zdravotné sestry nebudú odchádzať za prácou do zahraničia, ale nájdu si v nej nové
uplatnenie. Sú to financie z plánu obnovy v sume 70 mil. Pri raste cien materiálov výstavba
vyjde aj na 100 mil. eur. Chcel vedieť, akou finančnou čiastkou bude participovať VÚC. Škoda,
že pred niekoľkými rokmi bolo v nemocnici v Humennom zrušené infekčné a interné oddelenie
a presunuté do Michaloviec. V novej nemocnici sa asi tieto oddelenia nebudú nachádzať. Podľa
slov predsedu PSK Majerského výstavba nemocnice nebude PSK stáť žiadne finančné
prostriedky. M. Letanovec pôsobí v Svete zdravia, a. s., ako senior projektová manažérka a má
na starosti tento projekt. Svet zdravia, a. s., dnes vynakladá interné zdroje na to, aby dokázal
tento projekt dostať do stavu maximálnej pripravenosti a aby bol schopný v podstate súťažiť
o prostriedky z plánu obnovy v momente, keď Ministerstvo zdravotníctva SR vypíše výzvu na
predkladanie takýchto projektov. Pôvodný indikatívny harmonogram z februára 2022
zverejnený na webovej stránke ministerstva zdravotníctva hovorí, že výzva by mala byť
vypísaná v apríli, avšak už samotné ministerstvo na základe bilaterálnych diskusií potvrdilo, že
tieto výzvy budú vypísané niekedy v priebehu mesiacov máj – jún. Dovtedy Svet zdravia, a. s.,
vynakladá všetky finančné zdroje potrebné na prípravnú fázu projektu z vlastných zdrojov.
K otázke jednotlivých oddelení nemocnice dodala, že dnes čakajú na to, akým spôsobom budú
pripravené tzv. medicínske programy, ktoré stanoví ministerstvo zdravotníctva na základe už
schválenej reformy optimalizácie siete nemocníc. V momente, keď budú vedieť na akej úrovni
sa bude nachádzať táto nemocnica a zároveň aké medicínske programy tejto úrovni nemocnice
prislúchajú, tak také zdravotné výkony a taká poskytovaná zdravotná starostlivosť sa tam
realizovať bude. Poslanec Babin poznamenal, že je to veľmi pozitívna správa pre občanov
Humenného a okolia, Sniny aj Medzilaboriec. Spýtal sa, či je nová nemocnica plánovaná pre
spádovú oblasť okresov Humenné, Snina, Medzilaborce, alebo nejaký iným spôsobom,
prípadne s väčším rozsahom. M. Letanovec by na túto otázku veľmi rada odpovedala čo
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najkonkrétnejšie, ale všetko závisí od toho, ako sa vytvoria alebo spravia vykonávacie predpisy
samotného zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. Na základe stanovených
medicínskych programov jednotlivých úrovní nemocníc podľa stanovenia mapky ministerstva
zdravotníctva, ktorá sa už dvakrát ocitla vo verejnom priestore, až potom budú vedieť povedať,
o aký spád pôjde. Poslanec Ragan dodal, že samozrejme všetci vítame investície do
zdravotníctva v PSK a víziu vzniku novej modernej nemocnice v Humennom naozaj
s kvalitnými službami v oblasti zdravotníctva. Chce ale apelovať hlavne na Svet zdravia, a. s.,
aby pri plánovaní tejto investície bral do úvahy aj okolité okresy, pretože pred niekoľkými
rokmi poslanci písali petície, prijímali uznesenia, vyjadrovali záujem, aby aj v ich okresoch
bola zachovaná zdravotná starostlivosť v čo najväčšom rozsahu. Chápe, že Svet zdravia, a. s.,
bude určite efektívne riešiť jednotlivé oddelenia, výkony a prevádzku nemocníc. Je to logické,
ekonomika tlačí aj v oblasti zdravotníctva. Chce, aby brali do úvahy aj situáciu v okolitých
okresoch. Konkrétne vo Vranove nad Topľou je nemocnica zmodernizovaná, množstvo
investícií bolo zrealizovaných z eurofondov, sú tam kvalitné podmienky. Nie je jednoduché
personálne obsadenie nemocníc. Bohužiaľ, možno situácia spôsobená vojnou na Ukrajine
prospeje, že sa nájdu personálne možnosti v zdravotníctve aj v našich okresoch. Ešte raz
poprosil Svet zdravia, a. s., aby bral do úvahy záujem zachovať aj v iných okresoch PSK čo
najlepšiu zdravotnú starostlivosť. Fandí realizácii projektu novej nemocnice v Humennom, ale
so spomínanými pripomienkami. M. Letanovec môže za Svet zdravia, a. s., povedať, že bude
realizovať a poskytovať tú zdravotnú starostlivosť, ktorú im bohužiaľ, po novembri 2021 po
schválení optimalizácie siete nemocníc, bude garantovať a určí v súčasnosti Ministerstvo
zdravotníctva SR. Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nebude mať vplyv na to a nebude
sa môcť dobrovoľne rozhodovať, akým spôsobom a ktoré oddelenia alebo špecializácie bude
vedieť garantovať v danej nemocnici. Práve schválením optimalizácie siete nemocníc je dnes
táto zodpovednosť rozhodujúcim prvkom na strane Ministerstva zdravotníctva SR. Za Svet
zdravia, a. s., môže garantovať, že investovaním veľkého množstva peňazí z eurofondov vo
Vranove nad Topľou a v ostatných nemocniciach, bude držať to, čo mu samotná legislatíva
dovolí, teda regulátor ministerstva zdravotníctva. Poslanec Hrabčák reagoval tým, že na jednej
strane je dobrý vznik takéhoto projektu, ktorý možno nazvať strategickým rozširovaním
kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Na druhej strane možno súkromný investor zrušené
oddelenia zase otvorí, lebo loby funguje aj v tejto oblasti. Osobne si myslí, že pri takýchto
strategických investíciách by mal byť investorom a stavebníkom štát. Tieto veci by mali byť
v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, hlavne keď ide o eurofondy, lebo nalievanie peňazí
z eurofondov do súkromného sektora značným spôsobom kriví hospodársku súťaž a štátne
nemocnice vychádzajúce z nejakých rozpočtov sa potom trápia popri veľkých nových
nemocniciach, ktoré nemajú problém zazmluvniť akékoľvek výkony a oddelenia. Uvidíme, ako
to všetko dopadne. Drží palce, lebo pre Humenné to bude strategická investícia. To
konštatovanie si nemohol odpustiť, lebo vidí, ako to tu funguje. Štátne nemocnice proste majú
zlý manažment. Súkromné nemocnice sú tie šikovné, ktoré si vedia vylobovať v tomto prípade
určité veci z regulátora ministerstva zdravotníctva. Netvrdí, že loby nemôže byť aj legálne.
Bude držať palce, ale je trošku smutný z toho, že štátne nemocnice ťahajú za kratší koniec. M.
Letanovec uviedla, že dňa 22. 2. 2022 bol na webovej stránke ministerstva zdravotníctva
vyvesený harmonogram spúšťania výziev. Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodlo, že
oprávneným žiadateľom bude poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, teda je to rozhodnutie
vykonávateľa plánu obnovy a to ministerstva zdravotníctva. Poslanca Babina mrzí, že
informáciu o vízii novej nemocnice v Humennom sa členovia Dozornej rady Nemocnice A.
Leňa v Humennom dozvedeli až na základe materiálov z VÚC. V tomto zastupiteľstve sú
dvaja, ktorých mohli osloviť a prizvať. M. Letanovec odpovedala, že túto informáciu
komunikovali s PSK. Samozrejme, že poskytnú bližšie informácie v momente záujmu členov
dozornej rady. Poslankyňa Sirková sa pridáva na stranu poslanca Ragana, lebo vidí ohrozenie
94

sninskej nemocnice. Modernizácia zdravotníctva je dôležitá a podstatná v našom živote. Na
druhej strane má osobne obavu, že vybudovaním modernej krásnej nemocnice budú oveľa
lepšie služby, ale oveľa vzdialenejšie. Hovorí za celý okres Snina. Obyvateľom okresu Snina
sa cesta predĺži o nejakých 75 – 80 km. Za sninskú nemocnicu dlhé roky bojujú a spisujú petície
Aj pri utečeneckej kríze ukázala, že je plnohodnotnou nemocnicou, ktorá dokázala zabezpečiť
a postarať sa o všetkých utečencov v zlom zdravotnom stave. Pre ňu vyplýva určité riziko z
vybudovania novej nemocnice v malej blízkosti medzi okresmi Humenné, Vranov nad Topľou,
Snina, že potom určite dôjde k zániku jednej nemocnice a tou bude práve mestská alebo štátna
nemocnica. Čiže je to určité riziko aj pre samotnú sninskú nemocnicu. Poslanec Pipák vidí
v tomto projekte pozitívnu vec, ale s konfliktom v tom, že sa budú prekrývať spádové územia.
Výstavba nemocnice v Michalovciach bola prezentovaná tak, že pokrýva spádové územia
v zariadení spravovanom spoločnosťou Svet zdravia, a. s. Mala byť špecializovaná na určité
výkony a veľké územie. Ako plánujú zabezpečiť personálne vybavenie jednotlivých oddelení,
keď je ambícia výstavby takéhoto zariadenia aj v Humennom. Má informácie, že niektoré
oddelenia sú personálne poddimenzované. Chcel vedieť, ako sa vysporiadajú so skutočnosťou,
že sninská nemocnica má ambíciu otvoriť oddelenie neurológie. M. Letanovec odpovedala, že
sa s tým vysporiadajú podľa určenia ministerstva zdravotníctva. Súvislosť so sninskou
nemocnicou alebo ostatnými priľahlými regiónmi nie je dnes na pleciach poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti. Rozumie ohrozeniu, strachu poslancov, zlým pocitom, čo nastane
v jednotlivých mestách a obciach, ale schválením optimalizácie siete nemocníc sa toto
strategické rozhodnutie a akákoľvek stratégia smerovania poskytovania zdravotnej
starostlivosti dáva smerom na regulátora, to znamená, že dnes čakajú na rozhodnutie
ministerstva prostredníctvom nastavenia medicínskych programov. Nevie povedať
konkrétnejšiu informáciu, lebo ani sami nepoznajú to, akým spôsobom pre jednotlivé typy
úrovní nemocníc bude nastavená minimálna povinná zdravotná starostlivosť, ktorá tam bude
musieť byť poskytovaná, nejaká doplnková a nepovinná. Keď ministerstvo konečne vydá
vykonávacie nariadenia a vyhlášky, budú sa k tomu vedieť postaviť. Tá úloha mala byť
realizovaná do 31. 3. 2022. Zatiaľ nebola vydaná finálna verzia. Keďže rôzne odborné
spoločnosti zasadajú ku kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti na ministerstve
zdravotníctva, pevne verí, že budú schopní na otázky poslancov reagovať. Uvedomujú si
situáciu v jednotlivých regiónoch, preto rokovali aj s petičným výborom a primátorkou
Svidníka. Na tieto témy reagujú, komunikujú, dokážu v podstate odpovedať množstvom
informácií, ktoré v danom momente majú, ktoré sú verejné a ktoré ministerstvo komunikuje
s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ale tých informácií je veľmi málo. Poslanec Vook
poznamenal, že každý z poslancov lobuje a bojuje za svoj región, preto nesmie chýbať ani on
za okres Svidník. Aj keď vie, že to bude určovať štát, chcel vedieť, či Svet zdravia, a. s., má
nejakú stratégiu svidníckej nemocnice. Za všetkých občanov tohto regiónu požiadal Svet
zdravia, a. s., aby nemocnica vo Svidníku bola zadelená do tejto stratégie, aby za ňu bojoval, aj
keď to určuje štát. Verí, že aj v tomto regióne by takáto investícia mala opodstatnenie a zmysel,
keďže v pandemickej dobe nemocnice, lekári, zdravotné sestry, zdravotný personál ukázali, že
vedia robiť svoju prácu. Verí, že aj Svet zdravia, a. s., ako ich zriaďovateľ bol na nich pyšný.
Verí, že Svet zdravia, a. s., ako jeden z najväčších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bude
bojovať za to, aby svidnícka nemocnica zostala na mape nemocníc. Ak bude treba, každý jeden
poslanec PSK spoločne s predsedom PSK urobí pre to maximum. M. Letanovec odpovedala,
že dnes hovorí o informácii predkladanej v súvislosti s výstavbou novej nemocnice
v Humennom. Výzvy plánu obnovy sú zamerané aj na rôzne ďalšie rekonštrukcie, ktoré je
možné realizovať. Keď budú mať konkrétnejšie informácie napr. o rekonštrukciách
jednotlivých oddelení z plánu obnovy, lebo je to ďalší balík, ktorý sa bude rozdeľovať, budú
o ďalších krokoch informovať poslancov Zastupiteľstva PSK. S riaditeľom svidníckej
nemocnice p. Rodákom o týchto veciach pravidelne diskutujú a svoju víziu predstavili aj
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primátorke Svidníka na stretnutí s petičným výborom. Poslanec Kaliňák dodal, že pre okres
Medzilaborce je nová plnohodnotná moderná nemocnica určite výbornou správou a drží im
prsty. Spýtal sa manažérky projektu, prečo je to práve Humenné. Čo ich viedlo k rozhodnutiu
formou novostavby vybudovať takéto zariadenie v tejto lokalite a čo bude v roku 2027
s pôvodnými budovami. M. Letanovec reagovala tým, že Svet zdravia, a. s., má v portfóliu 17
nemocníc a zároveň ministerstvo zdravotníctva nejakým spôsobom určilo súčasné
poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V podstate v každom jednom samosprávnom kraji sa
pozerajú na ich sieť z toho pohľadu, akým spôsobom to vedia zveľaďovať a zároveň využívať
synergie medzi ostatnými nemocnicami, ktoré majú v danom regióne. V KSK idú rovnakou
cestou pri dostavbe jedného pavilónu v Spišskej Novej Vsi a dobudovaním modulu
v Michalovciach. Posledná správa Európskeho parlamentu vydaná v júli minulého roka hovorí
o tom, že medzi najviac zasiahnuté regióny z EÚ 27 patrí práve PSK a KSK. Takže preto sa ich
pozornosť zameriava práve na východné Slovensko. Predseda PSK Majerský poďakoval
zástupcom Sveta zdravia, a. s., za prezentáciu tohto projektu, drží im prsty. Verí, že celú víziu
projektu a samotnú zdravotnú starostlivosť dotiahnu do úspešného konca a obyvatelia
jednotlivých okresov PSK budú mať kvalitnú dostupnú zdravotnú starostlivosť.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 a § 16 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
informáciu o vízii novej nemocnice v Humennom predloženej obchodnou spoločnosťou
Svet zdravia, a. s.
Výstavba novej nemocnice je podmienená schválením finančných prostriedkov z Plánu obnovy
a odolnosti SR s predpokladaným termínom kolaudácie 30. 6. 2026, celková výška investície
predstavuje približne 70 mil. eur. Ide o akútnu nemocnicu regionálneho typu podľa konceptu
nemocnice novej generácie v Michalovciach.
Novú nemocnicu plánuje postaviť stavebník Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s., na pozemku
parcely C KN č. 3362/1, k. ú. Humenné, zapísanej na liste vlastníctva č. 2033, k. ú. Humenné,
vo výlučnom vlastníctve obchodnej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., ktorý má budúci
stavebník v nájme.
Hlasovanie:
za: 42
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 20 – Rôzne:
Poslanec Babin poďakoval poslancom Zastupiteľstva PSK, ktoré schválilo dlhodobý prenájom
depozitáru Vihorlatského múzea v Humennom pre Slovenský Červený kríž. V súčasnej dobe
táto budova slúži pre utečencov z Ukrajiny. Poďakoval členom SČK za vykonanú statočnú
prácu a pomoc utečencom. Dal do pozornosti nevyužitú časť internátu na ul. Komenského
v Humennom. Škoda, že PSK nevie nájsť vhodné využitie možno aj pre utečencov. Podľa
informácií bývalého riaditeľa je internát pripravený pri veľkej investícii slúžiť v súčasnosti
veľkému počtu ľudí. Predseda PSK Majerský sa spýtal, či ide o internát bývalej chemickej
školy. Poslanec Babin to potvrdil. Predseda PSK Majerský dodal, že len časť internátu patrí
PSK, druhá polovica patrí špeciálnej škole. Internát je v dobrom stave, vie si tam predstaviť
jeden veľký študentský kampus. V tejto chvíli si vie internát predstaviť aj ako pomoc
utečencom.
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K bodu 21 – Interpelácie poslancov:
Poslanec Hrabčák možno niektorých kolegov teraz nazlostí, ale nie je to cieľ jeho vystúpenia.
Sabinov je okresné mesto s veľkou spádovou oblasťou pre „Sabinovsko“ s takmer 30 000
ľuďmi. Má rôzne výjazdy do satelitných miest mesta Sabinov. Jeden z nich sa tiahne pozdĺž
cesty III/3177 do obcí Ražňany, Jarovnice a pod. smerom na diaľnicu. Je veľmi problematický
úsekom v intraviláne mesta Sabinov. V tejto veci by chcel interpelovať riaditeľa SÚC PSK Ing.
Horvátha a požiadať ho, aby skúsili nájsť nejaké spoločné riešenie aj v komunikácii so
samosprávou s návrhom eliminácie bezpečnostných rizík na danom úseku. Naozaj ide o úsek
extrémne nebezpečný so stúpaním do kopca, kde sa z obce Ražňany veľmi rýchlo jazdí do
Sabinova a preto si myslí, že je v našich silách eliminovať bezpečnostné riziká na ceste
III/3177. Bude veľmi rád, keď sa stretnú v spolupráci s mestom Sabinov priamo na mieste
a prejdú si možnosti eliminácie bezpečnostných rizík priamo na tomto úseku.
Poslanec Kanuščák tu už pred nejakým časom otvoril tému problému malých obcí. Chodí po
regióne a opakovane sa s tým stretáva. Malé obce majú určite veľa problémov a všetky PSK
ako samospráva nevyrieši, ale v jednom prípade by možno mohol pomôcť po príklade Čiech
alebo Poľska. Už pred časom upozorňoval na problematiku dostupnosti potravín. PSK má asi
najväčšiu hustotu malých obcí a vyľudňovanie spôsobuje, že v konečných malých obciach
ostávajú vo väčšine len starší občania. Kúpna sila ubúda, tak vlastne miznú kamenné predajne.
Niektoré obce to riešili pojazdnými predajňami, ale narážali na to, že súkromný podnikateľ
nemohol nejakým spôsobom navyšovať ceny potravín, aby boli pre nich dostupné. Žiadali
možno dofinancovanie, lebo samosprávy na to ešte peniaze nemajú a práve na to chce
poukázať. Príkladom je ČR, kde funguje nejaký dotačný systém. Možno sa tým zaoberať a
porozmýšľať. V prvom kroku by možno požiadal o spracovanie nejakej analýzy s
identifikovaním tzv. potravinových púští v PSK a následne by sa hľadali nejaké riešenia
pomoci.
Poslanec Repaský tlmočil prosbu aspoň troch starostov koncových obcí v okrese Levoča.
Navýšili sa autobusové spoje, avšak v poslednom čase dochádza k zrušeniu niektorých spojov,
čo je asi spôsobené nedostatkom vodičov. Chceli by prehodnotiť grafikon a garantovať aspoň
jeden ranný spoj, nakoľko slúži na cestu na ošetrenie k lekárovi alebo za prácou.
Poslanec Mudry chcel vedieť, kedy bude otvorená kuchyňa pre stredné školy v rámci mesta
Humenné. Je tam obchodná akadémia kumulovaná s gymnáziom. Zatiaľ stále nie je otvorená,
rekonštrukcia prebieha nejaký ten polrok a pýtajú sa na to rodičia.

K bodu 22 – Záver: Predseda PSK Majerský ukončil 35. zasadnutie Zastupiteľstva
PSK. Poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a spoluprácu na dnešnom zasadnutí.
Zároveň ich srdečne pozval na slávnostný večer spojený s odovzdávaním Cien PSK a Cien
predsedu PSK za roky 2020 a 2021, ktorý sa uskutoční dňa 27. 4. 2022 o 17.00 hod. na veľkej
scéne DJZ v Prešove.
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