
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

 

U Z N E S E N I A 

 

z 38. zasadnutia 

 Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja  

zo dňa 13. júna 2022 

 

 

 
Číslo:   Obsah uznesenia: 

 

 

971.     k voľbe hlavného kontrolóra PSK 

 

972.     k návrhu na určenie volebných obvodov, počtu poslancov v nich a určenie sídiel  

            volebných komisií pre voľby do orgánov PSK v roku 2022 

 

973.     k návrhu na vymenovanie riaditeľa CSS Zátišie Snina 

 

974.     k návrhu na vymenovanie riaditeľa DSS v Legnave 

 

975.     k úprave rozpočtu č. 5/PSK/2022 

 

976.     k návrhu VZN PSK č. ../2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019  

            o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení 

 

977.     k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 858/2021 zo dňa 6. 12. 2021 

            k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č.  

            78/2019 o poskytovaní  dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Výzva  

            pre región 

 

978.     k návrhu rozdelenia dotácií pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní 

            dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Výzva pre región 

 

979.     k návrhu na schválenie dodatočného  navýšenia finančných prostriedkov z rozpočtu  

            PSK na riadenie Strešných projektov Programu Interreg V - A PL – SR 2014 – 2020 

 

980.     k schváleniu účasti PSK v projekte PUMA v rámci 1. výzvy programu Interreg Central 

            Europe 2021 – 2027 vrátane spolufinancovania projektu 

 

981.     k schváleniu účasti PSK v projekte „Udržateľné chránené územia ako kľúčová hodnota 

            pre kvalitný život“ v rámci 1. výzvy programu Interreg Europe 2021 -2027 vrátane 

            spolufinancovania projektu  

 

982.     k schváleniu účasti PSK v projekte ORIGINN v rámci 1. výzvy programu Interreg 

            Europe 2021 – 2027 vrátane spolufinancovania projektu 

 

983.     k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 

            (k. ú. Lackovce) 

    



984.     k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 

            (MH Invest, s. r. o. – Priemyselný park Sabinov) 

 

985.     k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa  

            (Ministerstvo kultúry SR) 

 

986.     k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 

            (mesto Prešov) 

 

987.     k nájmu nehnuteľného majetku (súhlas s investíciou a uzatvorením nájomnej zmluvy 

            medzi Keraming, a. s. a PSK) 

 

988.     k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 883/2021 zo dňa 6. 12. 2021 

            (budova školských dielní s pozemkom, k. ú. Kučín nad Ondavou) 

 

989.     k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 659/2021 zo dňa 15. 2. 2021 

            v znení uznesení č. 764/2021 zo dňa 21. 6. 2021 a č. 882/2021 zo dňa 6. 12. 2021 

            (SPŠ drevárska, k. ú. Ľubotice) 

 

990.     k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 718/2021 zo dňa 3. 5. 2021 

            v znení uznesení č. 792/2021 zo dňa 30. 8. 2021 a č. 880/2021 zo dňa 6. 12. 2021 

            (OVS, Kukučínova, Sabinov) 

 

991.     k návrhu na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 696/2021 zo dňa 29. 3. 2021  

            a č. 881/2021 zo dňa 6. 12. 2021 (Školský internát Sabinov, budova a pozemok v k.  

            ú. Sabinov) 

 

992.     k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 762/2021 zo dňa 21. 6. 2021  

            (k. ú. Prešov – Prešov Park 1, s. r. o.) 

 

993.     k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 761/2021 zo dňa 21. 6. 2021  

            (k. ú. Prešov – Prešov Park 2, s. r. o.) 

 

994.     k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 755/2021 zo dňa 21. 6. 2021  

            (k. ú. Prešov –  J. Jurášek) 

 

995.     k návrhu na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 517/2020 zo dňa 22. 6. 2020 

            a k schváleniu majetkového prevodu nehnuteľného majetku 

            (k. ú. Prešov – RoTTeL Energy, s. r. o.) 

 

996.     k schváleniu účasti PSK v projekte „Moderné technológie v PSK“ v rámci výzvy 

            Operačného programu Integrovaná infraštruktúra vrátane spolufinancovania projektu 

 

997.     k návrhu na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 253/2019, č. 254/2019 zo dňa  

            17. 6. 2019 a č. 283/2019 zo dňa 26. 8. 2019  

 

998.     k dobudovaniu turistickej infraštruktúry v NP Poloniny  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

  

U Z N E S E N I E   č. 971 / 2022 

 

z 38. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. júna 2022 

 

k voľbe hlavného kontrolóra PSK  

________________________________________________________________ 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. l)  s prihliadnutím 

na § 19a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 

o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 

 

A/ k o n š t a t u j e,  

 
že uchádzači o voľbu hlavného kontrolóra PSK  

 

JUDr. Róbert Baran, Mgr. Veronika Buzogaňová, Ing. Viera Dupejová, Ing. Martina 

Gdovinová, MBA, Ing. Oľga Makarová, MBA, PhDr. Marcel Novotný 

 

splnili podmienky účasti na voľbu hlavného kontrolóra PSK 

 

 

B/ b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

priebeh a výsledky voľby hlavného kontrolóra PSK 

 

C/ v o l í  

 

do funkcie hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja 

 

PhDr. Marcela Novotného 

 

 
 

V Prešove dňa 13. júna 2022   

 

 

                                                                    PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r.  

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

  

U Z N E S E N I E   č. 972 / 2022 
 

z 38. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. júna 2022 

 

k návrhu na určenie volebných obvodov, počtu poslancov v nich a určenie 

sídiel volebných komisií pre voľby do orgánov PSK v roku 2022 

________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 134 zákona NR SR č. 180/2014 

Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  

neskorších predpisov 

 

u r č u j e 

 

počet poslancov podľa jednotlivých volebných obvodov, sídla obvodných volebných komisií 

a sídlo Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja nasledovne:                                                                            

 
Volebný obvod                                                   Počet poslancov volených vo volebnom obvode                            

 

VO č. 1 Okres Bardejov 

Sídlo ObVK                  

Okresný úrad Bardejov, Dlhý rad 16, Bardejov                                                         6 

 

VO č. 2 Okres Humenné 

Sídlo ObVK                  

Okresný úrad Humenné, Kukorelliho 1492/1, Humenné                               5 

 

VO č. 3 Okres Kežmarok 

Sídlo ObVK                  

Okresný úrad Kežmarok, Dr. Alexandra 61, Kežmarok                                             6 

 

VO č. 4 Okres Levoča   

Sídlo ObVK                  

Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča                   3 

 

VO č. 5 Okres Medzilaborce   

Sídlo ObVK                  

Stredná odborná škola A. Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce      1 

 

VO č. 6 Okres Poprad 

Sídlo ObVK                  

Okresný úrad Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad                                       8 

 

VO č. 7 Okres Prešov   

Sídlo ObVK                  

Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, Prešov                                                  13 

 



VO č. 8 Okres Sabinov  

Sídlo ObVK                  

Okresný úrad, Námestie Slobody 85, Sabinov                 5 

 

VO č. 9 Okres Snina    

Sídlo ObVK                  

Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina        3 

 

VO č. 10 Okres Stará Ľubovňa 

Sídlo ObVK                  

Okresný úrad Stará Ľubovňa, Námestie gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa                 4 

 

VO č. 11 Okres Stropkov 

Sídlo ObVK                  

Okresný úrad Stropkov, Hlavná 71/40, Stropkov                                                        2 

 

VO č. 12 Okres Svidník   

Sídlo ObVK                  

Okresný úrad Svidník, Sovietskych hrdinov 102, Svidník                                            3 

 

VO č. 13 Okres Vranov nad Topľou 

Sídlo ObVK                  

Okresný úrad Vranov nad Topľou, Námestie Slobody 5, Vranov nad Topľou            6 

 

 

Poslancov spolu:                                                                                             65 

 

Sídlo Volebnej komisie samosprávneho kraja –  

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov   
 

                                                   

 

V Prešove dňa 13. júna 2022 

 
 

 

                                                             PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

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

 

                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

  

U Z N E S E N I E   č. 973 / 2022 

 

z 38. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. júna 2022 

 

k návrhu na vymenovanie riaditeľa CSS Zátišie Snina  

________________________________________________________________ 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h)  

zákona NR SR č. 302/2001 Z .z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 

o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov    

 

v y m e n ú v a 

 

do funkcie riaditeľky Centra sociálnych služieb Zátišie Snina 

 

PhDr. Agátu Kováčovú dňom 14. júna 2022 

 

na funkčné obdobie 5 rokov. 

 
 

 

 

 

V Prešove dňa 13. júna 2022 

 
 

 

                                                             PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

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

 

                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r. 

 

 

 

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

 

U Z N E S E N I E   č. 974 / 2022 

 

z 38. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. júna 2022 

 

k návrhu na vymenovanie riaditeľa DSS v Legnave 

________________________________________________________________ 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h) 

zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 

o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov    

 

v y m e n ú v a 

 

do funkcie riaditeľa Domova sociálnych služieb v Legnave 

 

Mgr. Jána Tomusa dňom 14. júna 2022 

 

na funkčné obdobie 5 rokov. 

 

 
 

 

 

 

V Prešove dňa 13. júna 2022 

 
 

 

                                                             PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

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

 

                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r. 

 

 

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

U Z N E S E N I E   č. 975 / 2022 

 

z 38. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. júna 2022 

 

k úprave rozpočtu č. 5/PSK/2022 Prešovského samosprávneho kraja  

pre rok 2022 

________________________________________________________________ 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 

ods. 2 písm.  d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

A.  s c h v a ľ u j e   úpravu rozpočtu č. 5/PSK/2022  

A.1 Bežný rozpočet     

 Bežné príjmy o 50 000 € na 237 114 443 € 

 Bežné výdavky o 50 000 € na 225 001 639 € 

 V tom      

 Úrad PSK     50 000 € 

A.2 Kapitálový rozpočet     

 Kapitálové príjmy o 0 € na 1 075 097 € 

 Kapitálové výdavky  o - 15 600 € na 111 791 723 € 

 V tom     

 Úrad PSK    395 000 € 

 Kultúrne služby    - 140 000 € 

 Vzdelávanie    - 340 600 € 

 Sociálne zabezpečenie    70 000 € 

A.3 Rozpočet finančných operácií   

 Príjmové finančné operácie  o - 15 600 € na 103 081 874 €  

 Výdavkové finančné operácie  o 0 € na 4 478 052 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

A.4 

 

Rozpis kapitálových výdavkov 

 Podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia       

A.5 Doplnenie zásobníka PD za SÚC PSK  

 Podľa prílohy č. 2 tohto uznesenia    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 13. júna 2022 

 
 

 

                                                             PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

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

 

                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r. 
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Príloha č. 1 k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 975/2022 zo dňa 13. 6. 2022 

 

Názov organizácie Názov investičnej akcie FK ZF Suma 

Rozpis KV za všetky oblasti financovania  SPOLU     -15 600 € 

      RF -15 600 € 

Oblasť financovania:  Úrad samosprávneho kraja     395 000 € 

Úrad PSK 
Účelová dotácie v zmysle § 8 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z.  
pre obec Poša na vykonanie geologického prieskumu 
environmentálnej záťaže odkaliska Poša 

01 RF -50 000 € 

  
Dotácie v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií 
z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v platnom 
znení 

01 RF 140 000 € 

  
Majetkovoprávne vysporiadania  
(v zmysle prijatých uznesení Z PSK) 

01 RF 5 000 € 

 Technologické vybavenie školskej kuchyne pri SŠŠ Poprad 09 RF 120 000 € 

 Stavebné úpravy školskej kuchyne pri SŠŠ Poprad 09 RF 180 000 € 

Oblasť financovania: Kultúrne služby     -140 000 € 

Podduklianska 
knižnica vo Svidníku 

Kúpa bibliobusu 08 RF -230 000 € 

Podduklianska 
knižnica vo Svidníku 

Prestavba autobusu na bibliobus 08 RF 25 000 € 

Knižnica J. Henkela  
v Levoči 

Prestavba autobusu na bibliobus 08 RF 25 000 € 

Krajské múzeum 
v Prešove 

Nákup zbierkových predmetov 08 RF 15 000 € 

Vihorlatské múzeum 
v Humennom 

Nákup zbierkových predmetov 08 RF 10 000 € 

Tatranská galéria 
v Poprade 

Nákup zbierkových predmetov 08 RF 10 000 € 

Krajská galéria 
v Prešove 

Nákup zbierkových predmetov 08 RF 4 000 € 

Múzeum v Kežmarku Nákup zbierkových predmetov 08 RF 1 000 € 

Oblasť financovania: Vzdelávanie     -340 600 € 

Gymnázium  
J. Francisciho-
Rimavského Levoča 

Sanácia a odvlhčenie budovy gymnázia 09 RF -50 000 € 

SOŠ A. Dubčeka 
Vranov nad Topľou 

Zriadenie novej PC učebne vybavenej serverom ZERO client 09 RF -20 000 

SOŠ služieb Majstra 
Pavla Levoča 

Obstaranie výučbových panelov pre odbor autoopravár-mechanik 09 RF -40 000 

Škola v prírode 
Detský raj Tatranská 
Lesná 

Rekonštrukcia ČOV 09 RF -42 400 

Stredná športová 
škola Poprad 

Inžinierska činnosť 09 RF -60 000 

Hotelová akadémia 
Prešov 

Rekonštrukcia oplotenia a revitalizácia Floriánovej záhrady 09 RF -37 200 

Hotelová akadémia 
Prešov 

Revitalizácia Floriánovej záhrady - dofinancovanie 09 RF -91 000 

Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie     70 000 € 

CSS Dúbrava Rekonštrukcia objektu kaštieľa 10. RF -100 000 € 

DSS Jabloň  Nová budova - ubytovacia časť - PD 10. RF -35 540 € 

CSS Vita Vitalis 
Prešov 

Projekt stavebných úprav v objekte Vita vitalis – pre účel 
prevádzky špecializovaného zariadenia pre dospelých s PAS, 
ambulantná forma. 

10. RF 205 540 € 



Príloha č. 2 k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 975/2022 zo dňa 13. 6. 2022 

 

Doplnenie zásobníka projektových dokumentácií za SÚC PSK 
 

P.Č. Názov projektovej dokumentácie FK 

1. PD - Rekonštrukcia mosta č. M5833 (č. 68_049) nad železničnou traťou a MK v meste Prešov, DRS 04.5 

2. PD - Rekonštrukcia mosta č. M4130 (III/3847-001) most cez potok Výrava v obci Jabloň 04.5 

3. PD - Rekonštrukcia mosta č. M4430 (III/3436-001) most cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce 04.5 

4. PD - Rekonštrukcia mosta č. M1276 (II/546-003) most cez Brežiansky potok v obci Rokycany 04.5 

5. PD - Rekonštrukcia mosta č. M4351 (III/3886-008) most cez Veľký potok v obci Zboj 04.5 

6. PD - Rekonštrukcia mosta č. M6975 (III/3886-003) most cez bezmenný potok v obci Uličské Krivé 04.5 

7. PD - Rekonštrukcia mosta č. M4246 (III/3891-003) most cez potok Oľchovec v obci Stakčínska Roztoka 04.5 

8. PD - Rekonštrukcia mosta č. M6498 (III/3443-001) most cez potok Delňa v obci Dulova Ves 04.5 

9. PD - Rekonštrukcia cesty II/537, Tatranská Lomnica, DRS 04.5 

10. PD - Rekonštrukcia cesty III/3497, Kľušovská Zábava - Richvald 04.5 

11. PD - Rekonštrukcia cesty II/559, Oľka - Repejov 04.5 

12. PD - Rekonštrukcia cesty III/3862, Radvaň nad Laborcom - Oľka 04.5 

13. PD - Rekonštrukcia cesty III/3074, Liptovská Teplička - Vikartovce 04.5 

14. PD - Rekonštrukcia cesty II/546, Prešov - Žipov 04.5 

15. PD - Rekonštrukcia cesty III/3061, Liptovská Teplička - Šuňava, I. etapa 04.5 

16. PD - Rekonštrukcia cesty III/3061, Liptovská Teplička - Šuňava, II. etapa 04.5 

17. PD - Rekonštrukcia cesty III/3488, Zlaté 04.5 

18. PD - Rekonštrukcia cesty III/3491, Fričkovce - Raslavice 04.5 

19. PD - Rekonštrukcia cesty III/3177, Sabinov - Bertotovce 04.5 

20. PD - II/545 obchvat obce Kapušany, DSP (DP) 04.5 

21. PD - II/545 obchvat obce Raslavice, DSP (DP) 04.5 

22. PD - II/537 obchvat obce Starý Smokovec, II. etapa DSP (DP) 04.5 

23. PD - Preložka cesty II/536 Ľubica - Kežmarok (juhozápadný obchvat mesta Kežmarok) - DSP (DP) 04.5 

24. PD - Rekonštrukcia križovatky ciest III/3075 a I/66 v meste Poprad 04.5 

25. PD - Rekonštrukcia križovatky ciest III/3225 a I/18 v meste Levoča 04.5 

26. PD - Rekonštrukcia križovatky ciest II/534 a II/537 v obci Starý Smokovec, DSP (DP) 04.5 

27. PD - Dočasné premostenie k mostu č. M1305 za obcou Lysá Poľana 04.5 

28. PD - Prvky drobnej architektúry a ostatnej výbavy pre dopravnú a cykloinfraštruktúry 04.5 

29. PD - Dobudovanie infraštruktúry Poloniny trail, III. etapa (Ulič - Ruská Volová - Kalná Roztoka)  04.5 

30. PD - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/545 v obci Kľušov 04.5 

31. PD - Stabilizácia zosuvu III/3142 Malý Lipník -Sulín  04.5 

32. PD - Modernizácia cezhraničného cestného spojenia III/3109 Veľká Franková SK - Kacvin PL 04.5 

33. PD - Rekonštrukcia areálu a prevádzkových budov cestmajsterstva Giraltovce 04.5 

34. PD - Rekonštrukcia areálu a prevádzkových budov cestmajsterstva Humenné 04.5 

35. PD - Rekonštrukcia areálu a prevádzkových budov cestmajsterstva Záborské 04.5 

36. PD - Výstavba areálu a prevádzkových budov cestmajsterstva Levoča 04.5 

37. PD - Rekonštrukcia areálu a prevádzkových budov cestmajsterstva Šemetkovce 04.5 

38. PD - Rekonštrukcia areálu a prevádzkových budov cestmajsterstva Stará Ľubovňa 04.5 

39. PD - Rekonštrukcia cesty III/3533, Komárov - Hrabovec 04.5 

40. PD - Modernizácia cesty II/542 a III/543 - križovatky Spišská Stará Ves  04.5 

41. PD - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3177, Sabinov 04.5 

42. PD - Rekonštrukcia mosta na ceste III/3579 v obci Breznička 04.5 

43. PD - Rekonštrukcia mosta č. M2828 (III/3639-001), cez potok Ondavka pred obcou Tovarnianska Polianka 04.5 

44. PD - Rekonštrukcia a výstavba prevádzkového dvora, Pusté Pole 04.5 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

 

U Z N E S E N I E   č. 976 / 2022 

 

z 38. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. júna 2022 

 

k návrhu VZN PSK č. ../2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 

o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení 

________________________________________________________________ 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 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 a § 8 ods. 

5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

s c h v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 95/2022, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných 

príjmov PSK.  

 
 

 

 

V Prešove dňa 13. júna 2022 

 
 

 

                                                             PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:       Overovatelia zápisnice: 
 

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

 

                                                                prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r. 

 

 

 



Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 976/2022 zo dňa 13. 6. 2022 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

č. 95/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 v platnom znení 

o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja 

Schválené:  13. 6. 2022, uznesením Zastupiteľstva  PSK č. 976/2022 

Vyhlásené: 13. 6. 2022 

Účinnosť: V súlade s § 8 ods. 9, posledná veta zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve 

vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení, 

všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia. 

  



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

č. 95/2022 

o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 v znení VZN PSK č. 92/2021, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 

Prešovského samosprávneho kraja 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa § 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 a § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len „ zákon o rozpočtových pravidlách“) vydáva toto: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií 

z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja 

1. V Článku V. sa mení bod 4., ktorý znie: 

Zastupiteľstvo schvaľuje v rozpočte PSK sumu určenú pre dotačnú schému na nasledujúci 

rok maximálne do výšky 4,5 % zo skutočných daňových príjmov PSK v poslednom 

uzatvorenom rozpočtovom roku (suma sa zaokrúhli na tisíc eur nadol). Pri určovaní objemu 

finančných prostriedkov pre dotačnú schému sa berie do úvahy predovšetkým stav 

verejných financií, výhľad vývoja daňových príjmov a výdavkov PSK, splácanie 

návratných finančných zdrojov. Sumy nevyčerpaných dotácií z predchádzajúcich rokov sa 

do limitu nezapočítavajú. 

2. V Článku V. sa dopĺňa bod 4., ktorý znie: 

Percentuálny podiel jednotlivých kapitol na celkovej výške dotácií vypočítanej podľa bodu 

3. tohto článku pre rok 2022 je nasledovný: 

 

Dotačná schéma 

Kapitola Podiel na celkovej výške dotácií 

Výzva Predsedu PSK 8 % 

Výzva poslancov PSK 29 % 

Výzva pre región 61 % 

Výzva Participatívny rozpočet 2 % 

SPOLU 100 % 

 

3. V Článku IX. sa dopĺňa bod 8., ktorý znie: 

Pre účely pridelenia dotácií v rámci Výzvy pre región a Výzvy poslancov PSK sa určí 

výška finančných prostriedkov určená na dotácie osobitne pre každý volebný obvod na 

území kraja, a to prepočtom podľa počtu poslancov za daný volebný obvod k celkovému 

počtu poslancov Zastupiteľstva PSK. V prípade finančných prostriedkov určených pre 

dotácie pre daný volebný obvod Zastupiteľstvo PSK môže schváliť tieto finančné 

prostriedky pre iný volebný obvod. 



4. V Článku XIII. sa za bod 6. vkladajú nové body 7. a 8. v znení: 

7. Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 95/2022 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 13. 6. 2022, uznesením číslo 976/2022. 

 

8. Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 95/2022 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho 

vyhlásenia. 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 13. 6. 2022 

 

 

 

  PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

 

U Z N E S E N I E   č. 977 / 2022 

 

z 38. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. júna 2022 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 858/2021 zo dňa 6. 12. 2021 

k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 

o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Výzva pre región 

________________________________________________________________ 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IX. VZN PSK č. 78/2019  o 

poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK a zverejnenou Výzvou pre región PSK na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 

 

A. s c h v a ľ u j e 

 

zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 858/2021 zo dňa 6. 12. 2021 k predkladaniu žiadostí o 

poskytnutie dotácie pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z 

vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva pre región nasledovne: 

 

A.1. v čl. III. Podmienky výzvy sa vypúšťa text v znení: Celková suma alokácie spolu 

3 700 000,00 eur 

 

Vyhlasovateľ výzvy Prešovský samosprávny kraj 

Cieľové skupiny výzvy Široká verejnosť 

Celková suma alokácie spolu 3 700 000,00 eur 

Termín realizácie podporenej činnosti pre programy 01.01.2022 - 31.10.2024 

Termín realizácie podporenej činnosti 

- pre podprogram 2.1 a 4.1 

- pre podprogram 2.2 a 4.2 

 

01.01.2022 - 31.10.2024 

01.01.2022 - 31.10.2022 

Termín na predloženie žiadosti 10.01.2022 - 31.03.2022 

Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa 20 000,00 eur 

Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa 
200 000,00 eur avšak maximálne 70 % 

z celkového rozpočtu projektu 

Spolufinancovanie podporenej činnosti minimálne 30 % zo schválenej dotácie 

Spôsob financovania systém refundácie 

Termín schválenia dotácie jún 2022 

 

 

 

 

 



a nahrádza sa novým textom v znení: Celková suma alokácie spolu 3 850 000,00 eur 

Vyhlasovateľ výzvy Prešovský samosprávny kraj 

Cieľové skupiny výzvy Široká verejnosť 

Celková suma alokácie spolu 3 850 000,00 eur 

Termín realizácie podporenej činnosti pre programy 01.01.2022 - 31.10.2024 

Termín realizácie podporenej činnosti 

- pre podprogram 2.1 a 4.1 

- pre podprogram 2.2 a 4.2 

 

01.01.2022 - 31.10.2024 

01.01.2022 - 31.10.2022 

Termín na predloženie žiadosti 10.01.2022 - 31.03.2022 

Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa 20 000,00 eur 

Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa 
200 000,00 eur avšak maximálne 70 % 

z celkového rozpočtu projektu 

Spolufinancovanie podporenej činnosti minimálne 30 % zo schválenej dotácie 

Spôsob financovania systém refundácie 

Termín schválenia dotácie jún 2022 

 

 

A.2. v čl. IV. Predkladanie, posudzovanie žiadostí a schvaľovanie dotácie sa do bodu 3.2. 

dopĺňa text v znení:  

„V prípade finančných prostriedkov určených pre dotácie pre daný volebný obvod 

Zastupiteľstvo PSK môže schváliť tieto finančné prostriedky pre iný volebný obvod.“ 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 16. júna 2022 

 

 
 

 

                                                             PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

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

 

                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

 

U Z N E S E N I E   č. 978 / 2022 

 

z 38. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. júna 2022 

 

k návrhu rozdelenia dotácií pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 

o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Výzva pre 

región 

________________________________________________________________ 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IX. VZN PSK č. 78/2019 o 

poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK a zverejnenou Výzvou pre región PSK na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 

 

s c h v a ľ u j e 

 

rozdelenie dotácií z rozpočtu PSK pre rok 2022 v rámci Výzvy pre región PSK na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 v objeme 3 850 000,00 eur, z toho: 

 

Program 1:  

Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu: 510 229,83 eur 

z toho: 

kapitálové výdavky:    510 229,83 eur 

(príloha č. 1 tohto uznesenia) 

 

Program 2:  

Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok: 939 553,35 

eur  

v tom: 

podprogram 2.1   442 469,72 eur 

podprogram 2.2   497 083,63 eur 

 

z toho:  

bežné výdavky   497 083,63 eur 

kapitálové výdavky   442 469,72 eur  

(príloha č. 2 tohto uznesenia) 

 

Program 3:  

Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK: 2 193 795,82 eur 

z toho: 

kapitálové výdavky:            2 193 795,82 eur 

(príloha č. 3 tohto uznesenia)  

 

 

 



Program 4:  

Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti: 

206 421,00 eur 

v tom: 

podprogram 4.1   185 721,00 eur 

podprogram 4.2     20 700,00 eur 

 

z toho:  

bežné výdavky     20 700,00 eur 

kapitálové výdavky   185 721,00 eur 

(príloha č. 4 tohto uznesenia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 16. júna 2022 

 

 
 

 

                                                             PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

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

 

                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

 

U Z N E S E N I E   č. 979 / 2022 

 

z 38. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. júna 2022 

 

k návrhu na schválenie dodatočného navýšenia finančných prostriedkov 

z rozpočtu  PSK na  riadenie  Strešných  projektov  Programu  INTERREG 

V - A PL - SR 2014 - 2020 

________________________________________________________________ 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm.  d) 

zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov a v 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 

 

 s c h v a ľ u j e   
 

 navýšenie finančných prostriedkov určených na predfinancovanie výdavkov do obdobia 

certifikácie/refundácie výdavkov a spolufinancovanie nákladov na riadenie (resp. nákladov na 

správu) Strešných projektov Programu INTERREG V - A PL - SR 2014 - 2020 z hodnoty 

38 603,07 eur – BV na hodnotu  44 208,33 eur – BV, t. j. navýšenie o hodnotu 5 605,26 eur 

 
         (pôvodne 30 304,89 eur - BV – uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 327/2016, uznesením Zastupiteľstva 

PSK č. 316/2019 navýšené na 37 842,17 eur - BV, uznesením Zastupiteľstva PSK č. 494/2020 

navýšené na  38 603,07 eur - BV). 

 

 

V Prešove dňa 16. júna 2022 

 
 

 

                                                             PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

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

 

                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r. 

 

 

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

U Z N E S E N I E   č. 980 / 2022 

 

z 38. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. júna 2022 

 

k schváleniu účasti PSK v projekte PUMA v rámci 1. výzvy programu Interreg Central 

Europe 2021 – 2027 vrátane spolufinancovania projektu 

________________________________________________________________ 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 zákona NR 

SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov 

 

A.    s c h v a ľ u j e 

 

A.1. účasť PSK v projekte „PUMA - Poskytovanie služieb mobility pre vidiecke a okrajové 

pohraničné regióny v  strednej  Európe“ s  predpokladaným  rozpočtovým  nákladom  max.  

170 000,- eur - oprávnené výdavky projektu, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK. 

Názov OP:    Interreg Central Europe 2021 - 2027 

Výška bežných výdavkov: 170 000,- eur 

 

A.2. spôsob financovania projektu: refundácia. 

 

A.3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

A.4. zabezpečenie finančných prostriedkov na 20 %-né spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške max. 34 000,- eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov 

projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

A.5. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK.  

 

A.6. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške 20 % rozpočtového nákladu projektu pre 

každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z vlastných 

zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov (uvedené súvisí so spôsobom financovania). 

 

V Prešove dňa 16. júna 2022 

 

 

                                                                     PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                  predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

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

 

                                                                prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r. 

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

U Z N E S E N I E   č. 981 / 2022 

 

z 38. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. júna 2022 

 

k schváleniu účasti PSK v projekte „Udržateľné chránené územia ako kľúčová hodnota 

pre kvalitný život“ v rámci 1. výzvy programu Interreg Europe 2021 – 2027 vrátane 

spolufinancovania projektu  

________________________________________________________________ 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 zákona NR 

SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov 

 

A.    s c h v a ľ u j e 

 

A.1. účasť PSK v projekte „Udržateľné chránené územia ako kľúčová hodnota pre kvalitný 

život“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 215 000,- eur - oprávnené výdavky 

projektu, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

PSK a Iniciatívou Catching Up Regions. 

Názov OP:    Interreg Europe 2021 - 2027 

Výška bežných výdavkov: 215 000,- eur 

 

A.2.spôsob financovania projektu: refundácia. 

 

A.3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

A.4. zabezpečenie finančných prostriedkov na 20 %-né spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške max. 43 000,- eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov 

projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

A.5. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK.  

 

A.6. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške 20 % rozpočtového nákladu projektu pre 

každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z vlastných 

zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov (uvedené súvisí so spôsobom financovania). 

 

V Prešove dňa 16. júna 2022 

 

 

                                                                     PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                  predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 

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

 

                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r. 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

U Z N E S E N I E   č. 982 / 2022 

 

z 38. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. júna 2022 

 

k schváleniu účasti PSK v projekte ORIGINN v rámci 1. výzvy programu Interreg 

Europe 2021 – 2027 vrátane spolufinancovania projektu  

________________________________________________________________ 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 zákona NR 

SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov 

 

A.    s c h v a ľ u j e 

 

A.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„ORIGINN -  Ekonomická a sociálna transformácia vo vidieckych oblastiach 

prostredníctvom priemyselných inovácií s dôrazom na agropotravinársky sektor“ 

s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 180 690,- eur - oprávnené výdavky projektu, 

ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 

a Iniciatívou Catching Up Regions. 

Názov OP:      Interreg Europe 2021 - 2027 

Predpokladaná výška bežných výdavkov: 180 690,- eur 

 

A.2. spôsob financovania projektu: refundácia. 

 

A.3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

A.4. zabezpečenie finančných prostriedkov na 20 %-né spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške max. 36 138,- eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov 

projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

A.5. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK.  

 

A.6. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške 20 % rozpočtového nákladu projektu pre 

každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z vlastných 

zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov (uvedené súvisí so spôsobom financovania). 

 

V Prešove dňa 16. júna 2022 

 

                                                                     PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                  predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

Zapisovateľka:       Overovatelia zápisnice: 
 

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

 

                                                                prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r. 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

 

U Z N E S E N I E   č. 983 / 2022 

 

z 38. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. júna 2022 

 

k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK  

– prípad hodný osobitného zreteľa  

________________________________________________________________ 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 

302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. 

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 písm. 

e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  

 

 

A. k o n š t a t u j e,    

 

že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný 

 

B.        s c h v a ľ u j e   

 

v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 

majetku, ktorým je prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

v súlade s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Správy a údržby ciest PSK 

zapísaného na LV č. 4111, k. ú. Lackovce, obec Lackovce, okres Humenné, a to: 

 

  - novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 494/5, zastavaná plocha a 

 nádvorie o výmere 800 m2,  

 odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN, parcelné číslo 494/1, zastavaná plocha 

 a nádvorie o celkovej výmere 4159 m2. 

 

  Novovytvorené parcely boli oddelené geometrickým plánom č. 32389833-27/2022, 

  vyhotovenom - Ing. Mihalík Miroslav – GEOMM, 066  01 Humenné,  IČO: 32389833,  

            úradne overenom Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor, dňa 25.03.2022 pod  

            číslom G1-99/2022. 

 

 spoluvlastnícky podiel: 1/1 

  



 ťarchy: podľa listu vlastníctva 

 

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

 37791699, za kúpnu cenu 1,00 €,  

 

 za splnenia podmienky výstavby verejnoprospešného cyklochodníka pri ceste III/3838 

 do 5 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného úradu 

 o povolení vkladu vlastníckeho práva, inak je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť.  

 

            Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

 Na parcele registra C KN, parcelné číslo 494/5, bude obec Lackovce realizovať stavbu 

 „Cyklochodník v obci Lackovce“, ktorý bude slúžiť širokej verejnosti a plniť 

 verejnoprospešný účel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 16. júna 2022 

 
 

 

                                                              PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

Zapisovateľka:       Overovatelia zápisnice: 
 

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

 

                                                                prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

U Z N E S E N I E   č. 984 / 2022 

 

z 38. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. júna 2022 

 

k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK  

– prípad hodný osobitného zreteľa  

________________________________________________________________ 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 

302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. 

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 písm. 

e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  

 

A. k o n š t a t u j e ,    

 

že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný 

 

B.        s c h v a ľ u j e   

 

v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 

majetku, ktorým je prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

v súlade s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja zapísaného na  LV č. 109 a LV č. 1084, 

k. ú. Orkucany, obec Sabinov, okres Sabinov, a to: 

   

List vlastníctva č. Parcela registra Číslo parcely Druh pozemku Výmera pozemku v m2 

109 E 1332/200 Trvalý trávny porast 42 

109 E 1332/201 Trvalý trávny porast 38 

109 E 1341/1 Orná pôda 290373 

109 E 1341/201 Orná pôda 5028 

109 E 1341/202 Orná pôda 783 

109 E 1341/203 Orná pôda 68 

109 E 1341/204 Orná pôda 82 

109 E 1346 Trvalý trávny porast 2313 

109 E 1347 Trvalý trávny porast 2797 

109 E 1348 Trvalý trávny porast 68721 

109 E 1350/1 Orná pôda 411144 

109 E 1350/4 Orná pôda 4343 

109 E 1357 Trvalý trávny porast 1106 

109 E 1358 Trvalý trávny porast 1423 

1084 C 702/18 Ostatná plocha 1153 

1084 C 702/24 Ostatná plocha 138 



  spoluvlastnícky podiel: 1/1 

  ťarchy: bez tiarch 

 

 do vlastníctva kupujúceho – MH Invest, s. r. o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, 

 IČO: 36 724 530, za kúpnu cenu 631.641,60 eur (pri cene 0,80 €/m²),  

 

 za splnenia týchto podmienok:  

 

- zriadenie predkupného práva ako záväzkového práva v prospech predávajúceho na 

dobu do zmeny územného plánu mesta Sabinov v časti funkčného využitia 

predávaných pozemkov na výstavbu Priemyselného parku v Sabinove, a to za kúpnu 

cenu 631.641,60 eur  

 

- predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nezrealizuje výstavbu 

Priemyselného parku v Sabinove do 10 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho 

práva kupujúceho.       

 

   

           Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

 Kupujúci sa zaviaže zrealizovať Priemyselný park v Sabinove do 10 rokov od 

nadobudnutia vlastníckeho práva kupujúceho, čím vytvorí voľné pracovné miesta pre 

 obyvateľov regiónu mesta Sabinov. Tým prispeje k zníženiu miery nezamestnanosti 

 a k podpore rozvoja tohto regiónu. 

 

 

 

 

V Prešove dňa 16. júna 2022 

 
 

 

                                                              PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

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

 

                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

 

U Z N E S E N I E   č. 985 / 2022 

 

z 38. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. júna 2022 

 

k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa  

________________________________________________________________ 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 

302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. 

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 písm. 

e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  

___________________________________________________________________________ 

 

s c h v a ľ u j e  

 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade 

s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, a to: 

  

nehnuteľný majetok - nebytové priestory o celkovej výmere 30,32 m2 nachádzajúce sa 

na prízemí budovy na Námestí mieru 2 v Prešove, budova súpisné číslo 5043, na pozemku 

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 30,32 m2, a to v rozsahu: 

 

miestnosť č.: 006 o výmere 20,37 m2 

kancelárske priestory spolu: 20,37 m2 

percentuálny podiel na spoločných priestoroch (0,28 %): 9,95 m2 

 

a hnuteľný majetok potrebný na zabezpečenie účelu nájmu: 

 

Inventárne číslo  Názov majetku Množstvo 

209131   Regál    1 ks  

207227   Skriňa           1 ks  

207302   Komoda  1 ks 

209039   Kontajner  1 ks 

209024   Stôl   1 ks 

208990   Stôl PC   1 ks 

208900   Stôl PC   1 ks 

206276   Stôl    1 ks  

209063   Kontajner  1 ks  



209098   Komoda  1 ks  

207260   Skriňa   1 ks 

-    Regál   1 ks 

209152   Stolík   1 ks 

209190   Vešiak kovový  1 ks 

   

 pre nájomcu – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33,  

   813 31 Bratislava, za nižšie uvedených podmienok:  

 

Výška nájomného okrem platieb za služby spojené s nájmom: 1,- €/rok (aj za začatú časť 

roka). 

 

Účel nájmu: kancelárske účely v súvislosti s realizáciou Národného projektu Podpory 

zamestnanosti – Zvýšenie zamestnanosti a zamestnanosti ľudí žijúcich v lokalitách 

s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít realizáciou obnovy kultúrneho 

dedičstva. 

 

Doba nájmu: nájom na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy po dobu realizácie 

trvania projektu. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

Nájomca bude využívať predmet nájmu na plnenie úloh pri realizácii Národného projektu 

Podpory zamestnanosti vo verejnom záujme a tým prispeje k rozvoju regiónu.  

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 16. júna 2022 

 
 

 

                                                             PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 

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

 

                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

 

U Z N E S E N I E   č. 986 / 2022 

 

z 38. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. júna 2022 

 

k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa  

________________________________________________________________ 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 

302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. 

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 písm. 

e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  

___________________________________________________________________________ 

 

s c h v a ľ u j e  

 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade 

s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho 

kraja v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 

Prešov, IČO: 37936859, nachádzajúci sa v k. ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov, a to: 

 

- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 16335/13, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 211 m2, 

 

odčlenená od parcely registra C KN, parcelné číslo 16335/8, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 26788 m2, vedená na LV č. 15561, geometrickým plánom č. 93/2019 zo dňa 

13.08.2019 vyhotovenom Geodat Real, s. r. o., 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 46644563, úradne 

overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 04. 11. 2019 pod číslom G1-

2078/2019 

 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 

ťarchy: podľa listu vlastníctva 

 

pre nájomcu – mesto Prešov, IČO: 00327646, Hlavná 73, 080 01 Prešov, za nižšie uvedených 

podmienok: 

 

 Výška nájomného: 1,- €/rok (aj za pomernú časť roka). 

 

 Účel nájmu: umiestnenie stavby „Chodník ul. Pod Táborom - k Poliklinike“. 

 

 Doba nájmu: na dobu 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

  

 



Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Mesto Prešov plánuje na prenajatom pozemku zrealizovať výstavbu chodníka. V súčasnosti sa 

na tejto časti pozemku nachádza verejná zeleň, po ktorej prechádzajú chodci a cyklisti v tesnej 

blízkosti cesty I. triedy a mestskej komunikácie. Výstavbou chodníka sa zvýši bezpečnosť 

cestnej premávky v tomto úseku. Chodník bude zrealizovaný vo verejnom záujme a bude slúžiť 

širokej verejnosti. PSK plánuje zámenu tohto pozemku s mestom Prešov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 16. júna 2022 

 
 

 

                                                             PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

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

 

                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

 

U Z N E S E N I E   č. 987 / 2022 

 

z 38. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. júna 2022 

 

k nájmu nehnuteľného majetku  

________________________________________________________________ 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 

302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov, v súlade s § 16 ods. 1 písm. l) Zásad hospodárenia a nakladania  

s majetkom PSK v platnom znení  

 

A.    s ú h l a s í  

 

A.1. s uzatvorením nájomnej zmluvy medzi  

 

prenajímateľom: Keraming, a. s., Jesenského 3839, 911 01 Trenčín, IČO: 31 431 968 

a  

nájomcom: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, 

                   (ďalej len „PSK“) 

  

na prenájom nebytového priestoru o podlahovej ploche 155,01 m2 nachádzajúceho sa na 1. 

nadzemnom podlaží objektu SO 01 – Viacúčelovej športovej haly a tréningovej hokejovej haly 

– t. č. rozostavaná budova evidovaná v meste Poprad, k. ú. Poprad, na liste vlastníctva č. 6815 

bez súpisného čísla na parcelách registra KNC 3237/14, 3237/32, 3237/33, 3238/90, 3238/91, 

3238/92 a 3238/93 v komplexe stavebných objektov „Active Zone Poprad – Stredná športová 

škola Poprad“, ktorý predá prenajímateľ- Keraming, a. s., PSK na základe zmluvy o budúcej 

kúpnej zmluve (č. 1758/2021/OM) zo dňa 24. 09. 2021  

 

za nižšie uvedených podmienok:  

 

Výška nájomného okrem platieb za energie a služby spojené s nájmom: 600,- eur ročne 

(bez DPH).  

 

Účel nájmu: stavebné úpravy, technické zhodnotenie, vybavenie (zdravotechnika, plyn, 

elektroinštalácie, stavebná príprava, vzduchotechnika, technológie a vybavenie školskej 

jedálne/výdajnej školskej jedálne) a prevádzka školskej jedálne/výdajnej školskej jedálne pre 

potreby Strednej športovej školy v Poprade na náklady nájomcu a do vlastníctva nájomcu.  

 

Doba nájmu: určitá, 10 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Odkúpením 

nehnuteľnosti do vlastníctva PSK nájom končí.  

 



A.2. s poskytnutím predmetu nájmu do času jeho nadobudnutia do vlastníctva PSK za účelom 

prevádzkovania školskej jedálne/výdajnej školskej jedálne do podnájmu podnájomcovi, ktorým 

bude dodávateľ stravy pre Strednú športovú školu v Poprade.  

 

A.3. s investovaním kapitálových výdavkov do  sumy 300 000,- eur na zabezpečenie účelu 

nájmu podľa bodu A.1. v súvislosti so stavebnými úpravami a vybavením nebytového priestoru 

školskej jedálne/výdajnej školskej jedálne, ktorý bude predmetom nájmu ako zariadenia 

školského stravovania podľa § 139 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení pre potreby Strednej 

športovej školy v Poprade. 

 

A.4. so schválením prípadných naviac prác maximálne do výšky 10 % zo zmluvnej ceny za 

dielo v zmysle zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác podľa bodu A.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 16. júna 2022 

 
 

 

                                                             PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

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

 

                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 2 - 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

U Z N E S E N I E   č. 988 / 2022 

 

z 38. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. júna 2022 

 

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 883/2021 zo dňa 6. 12. 2021  

________________________________________________________________ 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 

302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 

z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 písm. a), 

b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení a čl. VII. Rokovacieho 

poriadku Zastupiteľstva PSK 

 

m e n í   a   d o p ĺ ň a   

 

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 883/2021 zo dňa 6. 12. 2021 k schváleniu prevodu majetku 

obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže v časti B 

schvaľuje v bode B.2 nasledovne: 

 

v ods. 3 písm. a) sa vypúšťa text v znení:    

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške                 

stanovenej znaleckým posudkom t. j. 33.755,02 € 

 

a nahrádza sa novým textom v znení: 

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške  

 30.379,52  €   

 
 

 

V Prešove dňa 16. júna 2022 

 

 

 

                                                                    PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r. 

 

 

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

U Z N E S E N I E   č. 989 / 2022 

 

z 38. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. júna 2022 

 

k návrhu  na zmenu  uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 659/2021 zo dňa 15. 2. 2021 v znení 

uznesení č. 764/2021 zo dňa 21. 6. 2021 a č. 888/2021 zo dňa 6. 12. 2021  

________________________________________________________________ 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 

302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 

z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 písm. a), 

b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení a čl. VII. Rokovacieho 

poriadku Zastupiteľstva PSK 

 

A.    m e n í  

 

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 659/2021 zo dňa 15. 2. 2021 v znení uznesení č. 764/2021 zo 

dňa 21. 6. 2021 a č. 882/2021 zo dňa 6. 12. 2021 v časti B schvaľuje nasledovne: 

 

A.1. v bode B.1 sa vypúšťa pôvodný text v znení:    

 
B.1 prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja zapísaného na LV č. 1226, 

k. ú Ľubotice, obec Ľubotice, okres Prešov a to: 

 

 pozemky registra C KN: 

- parcelné číslo 2836, ostatná plocha o výmere 2188 m2 

 -     parcelné číslo 2837, ostatná plocha o výmere 190 m²  

 -     parcelné číslo 2838, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 3098 m²  

 

 stavby: 

- druh stavby – prevádzková budova, na pozemku registra C KN parcelné číslo 2838, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 3098 m² 

 

s príslušenstvom: vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, elektroprípojka, plynová 

prípojka, spevnené plochy – chodníky na parcele C KN 2836 a vonkajšie schody na parcele 

registra C KN 2840/2 

 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 

ťarchy: bez zápisu 

                

 spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého návrh 

na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou 

vyhodnotený ako najvhodnejší.  

 

  

      

 



     a nahrádza sa novým textom v znení:  

 
 B.1 prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja zapísaného na LV 

                  č. 1226, k. ú Ľubotice, obec Ľubotice, okres Prešov a to: 

 

 pozemky registra C KN: 

- parcelné číslo 2836, ostatná plocha o výmere 2188 m2 

 -     parcelné číslo 2837, ostatná plocha o výmere 190 m²  

 -     parcelné číslo 2838, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 3098 m²  

 

 stavby: 

- druh stavby – prevádzková budova, súpisné číslo 2103, na pozemku registra C KN parcelné 

číslo 2838, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3098 m² 

 

s príslušenstvom: vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, elektroprípojka, plynová 

prípojka, spevnené plochy – chodníky na parcele C KN 2836 a vonkajšie schody na parcele 

registra C KN 2840/2 

 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 

ťarchy: bez zápisu 

                

 spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, 

 ktorého návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude 

 komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší. 

 

A.2. v bode B.2 v ods. 5 písm. a) sa vypúšťa pôvodný text v znení:   

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške             

2.940.158,44 €   

 

        a nahrádza sa novým textom v znení:  

        a)  ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške        

  2.572.638,60 €   

 
 

 

 

V Prešove dňa 16. júna 2022 

 

 

                                                                    PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

U Z N E S E N I E   č. 990 / 2022 

 

z 38. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. júna 2022 

 

k návrhu  na zmenu  uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 718/2021 zo dňa 3. 5. 2021 v znení 

uznesení č. 792/2021 zo dňa 30. 8. 2021 a č. 880/2021 zo dňa 6. 12. 2021  

________________________________________________________________ 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 

302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 

z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 písm. a), 

b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení a čl. VII. Rokovacieho 

poriadku Zastupiteľstva PSK 

 

m e n í   a   d o p ĺ ň a   

 

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 718/2021 zo dňa 3. 5. 2021 v znení uznesení Zastupiteľstva 

PSK č. 792/2021 zo dňa 30. 8. 2021 a č. 880/2021 zo dňa 6. 12. 2021 k schváleniu prevodu 

majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže  

v časti B schvaľuje v bode B.2 nasledovne: 

 

v ods. 5 písm. a) sa vypúšťa text v znení:  

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške  

1.826.052,28 €   

 

a nahrádza sa novým textom v znení:  

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške  

1.623.157,60 €   

 
 

 

V Prešove dňa 16. júna 2022 

 

 

                                                                    PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:          Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r. 

 

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

U Z N E S E N I E   č. 991 / 2022 

 

z 38. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. júna 2022 

 

k návrhu  na zmenu  uznesení Zastupiteľstva PSK č. 696/2021 zo dňa 29. 3. 2021 a č. 

881/2021 zo dňa 6. 12. 2021  

________________________________________________________________ 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 

302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 

z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 písm. a), 

b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení a čl. VII. Rokovacieho 

poriadku Zastupiteľstva PSK 

 

m e n í  

 

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 696/2021 zo dňa 29. 3. 2021 v znení uznesenia Zastupiteľstva 

PSK č. 881/2021 zo dňa 6. 12. 2021 v časti B schvaľuje v bode B.2 nasledovne: 

 

v ods. 5 písm. a) sa vypúšťa text v znení: 

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške 

 741.612,38 €   

 

a nahrádza sa novým textom v znení: 

a)  ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške 

 648.910,80 €   

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 16. júna 2022 

 

 

                                                                    PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r. 

 

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

U Z N E S E N I E   č. 992 / 2022 

 

z 38. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. júna 2022 

 

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 762/2021 zo dňa 21. 6. 2021 

________________________________________________________________ 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 

302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 

územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  

 

A.    m e n í 

 

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 762/2021 zo dňa 21. 6. 2021 nasledovne: 

 

A.1. vypúšťa sa text v znení:  

 
ťarchy: uvedené len súvisiace ťarchy 

V-8336/2014 - Zmluva o zriadení zál. práva č.000420C/CORP/2014 pre UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a. s., Želetavská 1525/1,14092 Praha 4 - Michle, ČR, IČO 64948242, na parc. CKN 14835/227 - číslo 

zmeny 51/15, 4441/17, 5794/17, 1442/19, 3667/19 

V 8777/2016 - Zmluva o zriadení záložného práva pre UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., 

Želetavská 1525/1,14092 Praha 4 - Michle, ČR, IČO 64948242, na parc. CKN 14835/227 - číslo zmeny 7851/2016, 

4441/17, 5794/17, 1442/19 

V 2549/2019 - Zmluva o zriadení záložného práva pre UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., 

Želetavská 1525/1,14092 Praha 4 - Michle, ČR, IČO 64948242, na parc. CKN 14835/227 -vklad povolený dňa 

13.5.2019 - číslo zmeny 3100/2019 V-8327/2019-Vecné bremeno na parc. CKN 14835/227 

- spočívajúceho v práve užívať zaťaženú nehnuteľnosť a na zaťaženej nehnuteľnosti umiestnenú prečerpávaciu 

stanicu splaškovej kanalizácie /vrátane technológie v nej zabudovanej/, túto opravovať alebo rekonštruovať, v 

práve prístupu a vjazdu na zaťažený pozemok a v práve prechodu a prejazdu cez zaťažený pozemok za účelom 

výkonu práv z vecného bremena v p r o s p e c h každodobého vlastníka nehnuteľností 

- Pozemok registra C KN parcelné číslo 5098/6, 

- Pozemok registra C KN parcelné číslo 14835/13, 

- Pozemok registra C KN parcelné číslo 14835/61, 

- Pozemok registra C KN parcelné číslo 14835/222, 

- Stavba Logistický uzol Slovenskej pošty so súpisným číslom 8019 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 

14835/13, 

- Stavba Prešov Park-centrum voľného času so súpisným číslom 14839 na pozemku registra C KN s parcelným 

číslom 14835/222, 

- Stavba budova obchodu a služieb-kvety-komín so súpisným číslom 14942 na pozemku registra C KN s parcelným 

číslom 5098/6, vklad povolený dňa 27.11.2019 - číslo zmeny 7026/19, 

 

a nahrádza sa novým textom v znení: 

ťarchy: v zmysle LV č. 17196, k. ú. Prešov 

 

 

 

 



A.2. vypúšťa sa text v znení: 

        za kúpnu cenu 5140,48 € 

 

        a nahrádza sa novým textom v znení: 

        za kúpnu cenu 8 666,88 € 

 

Ďalší text uznesenia ostáva v nezmenenom znení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 16. júna 2022  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

U Z N E S E N I E   č. 993 / 2022 

 

z 38. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. júna 2022 

 

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 761/2021 zo dňa 21. 6. 2021 

________________________________________________________________  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 

302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 

územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16  písm. e) Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  

 

A.   m e n í 

 

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 761/2021 zo dňa 21. 6. 2021 nasledovne: 

 

A.1. vypúšťa sa text v znení:  
ťarchy:  

V-8336/2014 - Zmluva o zriadení zál. práva č.000420C/CORP/2014 pre UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a. s., Želetavská 1525/1,14092 Praha 4-Michle,ČR, IČO 64948242, na parc. CKN 14835/228 - číslo 

zmeny 51/15, 4441/17, 5794/17, 1442/19  

V 8777/2016-Zmluva o zriadení záložného práva pre UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a .s., 

Želetavská 1525/1,14092 Praha 4-Michle,ČR,IČO 64948242, na parc. CKN 14835/228 - číslo zmeny 7851/2016, 

4441/17, 5794/17, 1442/19  

V 2549/2019 - Zmluva o zriadení záložného práva pre UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., 

Želetavská 1525/1,14092 Praha 4-Michle,ČR, IČO 64948242, na parc. CKN 14835/228 -vklad povolený dňa 

13.5.2019 - číslo zmeny 3100/201., 

 

a nahrádza sa novým textom v znení: 

ťarchy: v zmysle LV č. 17197, k. ú. Prešov 

 

A.2. vypúšťa sa text v znení: za kúpnu cenu 23.051,84 € 

                    

       a nahrádza sa textom v znení: za kúpnu cenu 38.865,54 €                    

  

Ďalší text uznesenia ostáva v nezmenenom znení. 

 

 

V Prešove dňa 16. júna 2022  

                                                                    PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 

 

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

                                                      

                                                                prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r. 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

U Z N E S E N I E   č. 994 / 2022 

 

z 38. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. júna 2022 

 

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 755/2021 zo dňa 21. 6. 2021 

________________________________________________________________  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 

302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov, v súlade s § 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  

 

m e n í 

 

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 755/2021 zo dňa 21. 6. 2021 nasledovne: 

 

vypúšťa sa text v znení: 

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 68.031,04 €  

 

a nahrádza sa nový textom v znení: 

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 127.050,00 €.  

 

Ďalší text uznesenia ostáva v nezmenenom znení. 
 

 

 

V Prešove dňa 16. júna 2022 

 

                                                                    PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r. 

 

 

 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

U Z N E S E N I E   č. 995 / 2022 

 

z 38. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. júna 2022 

 

k návrhu na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 517/2020 zo dňa  

22. 6. 2020 a k schváleniu majetkového prevodu nehnuteľného majetku 

________________________________________________________________  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 

302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov, v súlade s § 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  

 

A.  r u š í 

 

 uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 517/2020 zo dňa 22. 6. 2020  

 

B.  s c h v a ľ u j e 

 

 prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – RoTTeL Energy,

 s. r. o., 080 01 Prešov, IČO: 36 815 616, vedeného na LV 7529, k. ú. Prešov, a to: 

 

- novovytvorená parcela registra CKN  14835/241 zastavaná plocha o výmere 8 m2,  

odčlenená od pôvodnej parcely registra CKN 14835/24, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  

632 m²,  

odčlenená geometrickým plánom č. 7/2018, vyhotovenom Jurajom Maňkom, 080 01 Prešov, 

IČO: 43 883 311, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, dňa 

20.06.2019 pod číslom G1-501/2019, 

 

- novovytvorená parcela registra CKN 14835/60, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

1180 m2,    

vzniknutá zlúčením: 

 parcely registra CKN 14835/60, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 640 m²,   

 dielu 6 o výmere 111 m² odčleneného od pôvodnej parcely registra CKN 14835/73  

  o celkovej výmere 565 m² a 

 dielu 7 o výmere 19 m² odčleneného od pôvodnej parcely registra CKN 14835/72  

 o celkovej výmere 1633 m² a 

  dielu 8 o výmere 377 m² odčleneného od pôvodnej parcely registra CKN 14835/59  

  o celkovej výmere 2306 m² a 

  dielu 9 o výmere 30 m² odčleneného od pôvodnej parcely registra CKN 14835/220 

  o celkovej výmere 181 m² a 

dielu 17 o výmere 3 m² odčleneného od pôvodnej parcely registra CKN 14835/73  

o celkovej výmere 565 m²,  

 



odčlenená geometrickým plánom č. 7/2018 vyhotovenom Jurajom Maňkom, 080 01 Prešov, 

IČO: 43 883 311, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, dňa 

20.06.2019 pod číslom G1-501/2019, 

 

- novovytvorená parcela registra CKN  14835/263 zastavaná plocha o výmere 79 m2,    

odčlenená od pôvodnej parcely registra CKN 14835/24, zastavaná plocha o výmere 632 m²,  

odčlenená geometrickým plánom č. 681/2021, vyhotovenom zhotoviteľom Ing. Iveta 

Tovarňaková - TOGEO, 080 01 Prešov, IČO: 37055739, úradne overenom Okresným úradom 

Prešov, katastrálny odbor, dňa 10.12.2021 pod číslom G1-2500/2021, 

 

ťarchy: v zmysle LV č. 7529, k. ú. Prešov  

spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 

Celková výmera predstavuje 1267 m².  

  

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru, 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 171.577,14 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 16. júna 2022 

 
 

 

                                                             PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

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

 

                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

U Z N E S E N I E   č. 996 / 2022 

 

z 38. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. júna 2022 

 

k schváleniu účasti PSK v projekte „Moderné technológie v PSK“ v rámci výzvy 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra vrátane spolufinancovania projektu 

___________________________________________________________________________  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 zákona NR 

SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov 

 

A.     s c h v a ľ u j e 

 

A.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Moderné technológie v PSK“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 210 507,48 

eur - oprávnené výdavky projektu, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK. 

Názov OP: 311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

Predpokladaná výška oprávnených výdavkov:  4 210 149,51 eur 

 

A.2. spôsob financovania projektu: predfinancovanie + refundácia. 

 

A.3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

A.4. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške max. 210 507,48 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

A.5. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK. 

 

A.6. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške 20 % rozpočtového nákladu projektu pre 

každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z vlastných 

zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov (uvedené súvisí so spôsobom financovania). 

 

 

V Prešove dňa 16. júna 2022 

 

                                                                     PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                  predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r. 

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

U Z N E S E N I E   č. 997 / 2022 

 

z 38. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. júna 2022 

 

k návrhu na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 253/2019, č. 254/2019  

zo dňa 17. 6. 2019 a č. 283/2019 zo dňa 26. 8. 2019 
___________________________________________________________________________  

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 

ods. 2 písm.  d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

A.     s c h v a ľ u j e   

A.1. zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 253/2019 zo dňa 17. 6. 2019 

k projektu „Modernizácia cesty II/558 Hudcovce - Topoľovka, zlepšenie 

dopravnej mobility v okrese Humenné“ doplnením 4. bodu v znení: 

 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

PSK vo výške max. 270 000,00 eur. 

 

A.2. zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 254/2019 zo dňa 17. 6. 2019  

k projektu „Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník - Mičakovce, 

zlepšenie dopravnej mobility v okrese Svidník“ doplnením 4. bodu v znení: 

 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

PSK vo výške max. 80 000,00 eur. 

 

 

 

 

 



A.3. zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 283/2019 zo dňa 26. 8. 2019  

k projektu „Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok - Kežmarok, zlepšenie 

dopravnej mobility v okresoch Kežmarok a Levoča“ doplnením 4. bodu v znení: 
 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

PSK vo výške max. 220 000,00 eur. 
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                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

U Z N E S E N I E   č. 998 / 2022 

 

z 38. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. júna 2022 

 

k dobudovaniu turistickej infraštruktúry v NP Poloniny 
___________________________________________________________________________  

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 

302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov 

 

A .   s chv aľu j e  

 

A.1. predloženie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a 

odolnosti za účelom realizácie projektu „Dobudovanie turistickej infraštruktúry v NP 

Poloniny“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 2 000 000,00 eur, ktorého ciele sú 

v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja PSK. 

 

A.2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

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

 

A.4. financovanie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie 

výdavkov z Plánu obnovy a odolnosti MŽP SR. 

 

 

 

V Prešove dňa 16. júna 2022 

 

 

                                                             PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 

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