
 

  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

 

U Z N E S E N I A 

 

z 39. zasadnutia 

 Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja  

zo dňa 30. augusta 2022 

 

 

 
Číslo:   Obsah uznesenia: 

 

 

  999.    k správe z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK 

 

1000.    k správe o vybavovaní sťažností a petícií na Úrade PSK za I. polrok 2022 

 

1001.    k správe o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2022   

 

1002.    k návrhu plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2022 

 

1003.    k úprave rozpočtu č. 6/PSK/2022 

 

1004.    k informatívnej správe o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2022 

 

1005.    k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 966/2022 zo dňa 9. 5. 2022 

 

1006.    k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 978/2022 zo dňa 13. 6. 2022 

 

1007.    k rozdeleniu dotácií pre obce a mestá podľa § 8 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004  

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

             niektorých zákonov 

 

1008.    k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 893/2021 zo dňa 6. 12. 2021 

 

1009.    k informatívnej správe o príprave Kohéznej politiky po roku 2020 

 

1010.    k predĺženiu platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 

             na obdobie 2014 – 2020 

 

1011.    k informatívnej správe k najmenej rozvinutým okresom v PSK 

 

1012.    k informatívnej správe o aktuálnych aktivitách a postupe v oblasti cyklodopravy  

             a cykloturistiky ku dňu 31. 7. 2022  

 

1013.    k návrhu na zmeny v orgánoch ARR PSK 

 

1014.    k správe o činnosti ARR PSK za rok 2021 

 

 

 



 

  

1015.    k informatívnej správe o činnosti IPC za rok 2021 

 

1016.    k výročnej správe o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2021 

 

1017.    k predloženiu žiadosti Vihorlatskej hvezdárne v Humennom o poskytnutie  

             finančného príspevku na projekt „Cez Poloniny ku hviezdam“ 

 

1018.    k predloženiu žiadosti Podtatranského múzea v Poprade o poskytnutie príspevku 

             na projekt  „Nová  expozícia  Knieža z Popradu  a  jeho hrobka – dofinancovanie  

             realizácie expozície“  

 

1019.    k predloženiu žiadosti Šarišského múzea v Bardejove o poskytnutie regionálneho  

             príspevku na projekt „Oprava objektov skanzenu v Bardejovských Kúpeľoch“ 

 

1020.    k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 967/2022 zo dňa 9. 5. 2022 

 

1021.    k vyúčtovaniu zálohových platieb za prímestskú autobusovú dopravu v PSK  

             za I. polrok 2022 

 

1022.    k problematike železničnej osobnej dopravy na území východného Slovenska 

 

1023.    k schváleniu člena Dozornej rady spoločnosti IDS Východ, s. r. o. 

 

1024.    k zámeru vstupu do projektu „Diagnostika vybraných mostných objektov v PSK“  

 

1025.    k návrhu na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 864, 865, 866/2021  

             zo dňa 6. 12. 2021 

 

1026.    k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa 

             (zámena medzi PSK a mestom Prešov) 

 

1027.    k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa 

             (zámena medzi PSK a Rímskokatolíckou farnosťou sv. Mikuláša) 

 

1028.    k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa 

             (v správe Školy umeleckého priemyslu v Prešove) 

 

1029.    k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa 

             (v správe DSS v Giraltovciach) 

 

1030.    k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa 

             (v správe SOŠ polytechnickej J. A. Baťu) 

 

1031.    k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa 

             (do vlastníctva obce Vlková) 

 

1032.    k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa 

             (do vlastníctva obce Roškovce)  

 

1033.    k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa 

             (Vyšný Kručov III/3503) 

 

1034.   k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa 

            (úsekový odpojovač) 
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1035.   k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa 

            (svetelná signalizácia) 

 

1036.   k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa 

            (bezpečnostné prvky) 

 

1037.   k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa 

            (k. ú. Orkucany – Červeňáková) 

 

1038.   k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa 

            (k. ú. Orkucany – Bašista, Červeňáková) 

 

1039.   k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa 

            (k. ú. Orkucany – Germičová)  

 

1040.   k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa 

            (k. ú. Orkucany – Sekáčová) 

 

1041.   k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa 

            (k. ú. Orkucany – Halčišáková) 

 

1042.   k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa 

            (k. ú. Orkucany – Gáll) 

 

1043.    k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa (Železnice SR) 

 

1044.    k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 796/2021 zo dňa 30. 8. 2021  

 

1045.    k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 889/2021 zo dňa 6. 12. 2021  

 

1046.    k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 544/2020 zo dňa 24. 8. 2020  

 

1047.    k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa   

             (ACTIVE ZONE - SŠŠ Poprad)  

 

1048.    k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Zlatník)  

 

1049.    k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Lendak)  

 

1050.    k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Petrovany a Záborské)  

 

1051.    k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Ďurďoš)  

 

1052.    k návrhu na schválenie neupotrebiteľnosti, vyradenie a fyzickú likvidáciu hnuteľného 

             a nehnuteľného majetku PSK   

 

1053.    k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 375/2019 zo dňa 9. 12. 2019 

             v znení uznesenia č. 524/2020 zo dňa 22. 6. 2020 

 

1054.    k schváleniu finančného krytia projektov financovaných z IROP a z rozpočtu PSK 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

  

U Z N E S E N I E   č. 999 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k správe z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK  

________________________________________________________________ 

 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  

 

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

 

správu z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 

 
 

 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1000 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k správe o vybavovaní sťažností a petícií na Úrade PSK za I. polrok 2022 

________________________________________________________________ 

 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  

 

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

 

správu o vybavovaní sťažností a petícií na Úrade PSK za I. polrok 2022. 

 
 

 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1001 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k správe o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2022 

________________________________________________________________ 

 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  

 

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

 

správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK za I. polrok 2022. 

 
 

 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1002 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k návrhu Plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2022  

________________________________________________________________ 

 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  

 

s c h v a ľ u j e 

 

Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK na II. polrok 2022. 
 

 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1003 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k úprave rozpočtu č. 6/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. 6/PSK/2022  

A.1 Bežný rozpočet     

 Bežné príjmy o 8 300 000 € na 248 521 344 € 

 Bežné výdavky o 7 675 000 € na 236 137 615 € 

 Úrad PSK (v tom účelová dotácia podľa § 8 ods.4 zák. č. 583/2004 Z. z. pre obec 

Ubľa na poskytnutie humanitárnej pomoci k riešeniu utečeneckej krízy na 

slovensko-ukrajinskej hranici) 

475 000 € 
  

   -     25  000 € 

 Projekty    1 000 000 € 

 Doprava    5 800 000 € 

 
 V tom: SÚC PSK    1 500 000 € 

 Prepravcovia SAD     4 300 000 € 

 Kultúrne služby    200 000 € 

 Sociálne zabezpečenie    200 000 € 

A.2 Kapitálový rozpočet     

 Kapitálové príjmy o 600 000 € na 5 070 724 € 

 Kapitálové výdavky  o 1 225 000 € na 114 394 558 € 

 Úrad PSK    -     372 933 € 

 Projekty    618 001 € 

 Kultúrne služby    242 794 € 

 Vzdelávanie    177 756 € 

 Sociálne zabezpečenie    559 382 € 

A.3 Rozpočet finančných operácií   

 Príjmové finančné operácie  o 0 € na 103 583 441 €  

 Fond nevyčerpaných dotácií    -   3 000 000 € 

 Rezervný fond    3 000 000 € 



 

  

 Výdavkové finančné operácie  o 0 € na 6 643 336 € 

A.4 Rozpis kapitálových výdavkov     

 Podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia      

A.5 Doplnenie zásobníka PD a zásobníka MPV za SÚC PSK  

 
Podľa prílohy č. 2 tohto uznesenia   

 
 

B.         s p l n o m o c ň u j e  predsedu PSK   

 

na rozpis kapitálových výdavkov pre sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti na 

spolufinancovanie projektov MPSVaR SR maximálne do výšky prideleného rozpočtu 20 000 

€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 30. augusta 2022 

 

 

 
 

 

 

 

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

      predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka:       Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.       Ing. Marek Hrabčák, PhD., v. r. 

 

                                                     prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r.  
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Príloha č. 1 k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 1003/2022 zo dňa 30. 8. 2022 

 

Názov organizácie Názov investičnej akcie FK ZF Suma 

Rozpis KV za všetky oblasti financovania  SPOLU     1 225 000 € 

      RF 3 625 000 € 

      41 600 000 € 

      FND -3 000 000 € 

Oblasť financovania:  Úrad samosprávneho kraja     -372 933 € 

Úrad PSK Securitizácia e-mailov  01 RF -6 000 € 

  Server pre monitorovanie celej sieťovej komunikácie 01 RF -7 200 € 

  
MAGMA a IDEST portál vrátane rozšírenia správy dochádzky  
a SC 

01 RF -70 000 € 

  
Systém pre pasportizáciu nehnuteľného majetku Prešovského 
samosprávneho kraja 

01 RF -20 295 € 

  
Nové webové sídlo, zverejňovanie materiálov eUznesenia, el. 
služby 

01 RF -100 000 € 

  Klimatizácie a vzduchotechnika do serverovne na 3. podlaží 01 RF -36 000 € 

  
Upgrade webového portálu zdigitalizovaných historických  
a umeleckých pamiatok v zbierkach PSK 

01 RF -49 658 € 

  Softvérové vybavenie pre správu budov  01 RF -210 000 € 

  Nástroj manažmentu cyklotrás v PSK (softvér) - dofinancovanie 01 RF 14 420 € 

  
Vybudovanie sociálneho zázemia v ubytovaní pre odídencov  
z Ukrajiny na Konštantínovej 2 v Prešove 

10 RF 11 800 € 

  
Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z.  
pre FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.  

01 FND -3 300 000 € 

  
Nákup nehnuteľného majetku - Strednej športovej školy, 
Kukučínova 4239/1, Poprad, v Active Zone – športové centrum  
v Poprade 

09 RF 3 000 000 € 

  

Účelová dotácia podľa § 8 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.  
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov pre obec Ubľa - Vybudovanie 
cyklochodníka v obci Ubľa pre rozvoj cezhraničného cestovného 
ruchu I. etapa 

01 41 100 000 € 

  

Účelová dotácia podľa § 8 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.  
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov pre mesto Prešov - Dobudovanie 
športovej infraštruktúry na Jazdeckej ul. 1 v Prešove  

01 FND 300 000 € 

Oblasť financovania:  Projekty     618 001 € 

  Nerozpísaná rezerva  04.1.2 RF 283 501 € 

  Nerozpísaná rezerva  04.1.2 41 334 500 € 

Oblasť financovania: Kultúrne služby     242 794 € 

Podtatranská 
knižnica v Poprade 

Rekonštrukcia uzemnenia bleskozvodov - dofinancovanie 08 RF 12 892 € 

Krajské múzeum 
v Prešove 

Spolufinancovanie projektu MK SR - Program Obnovme si svoj 
dom (dotácia MK SR 475 000 €) 

08 RF 229 902 € 

Oblasť financovania: Vzdelávanie     177 756 € 

SOŠ lesnícka Prešov Procesor na palivové drevo vrátane výbavy (resp. príslušenstva) 09 RF -44 253 

SOŠ lesnícka Prešov 
Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične SŠ 
Bijacovce - dofinancovanie 

09 RF 118 732 



 

  

Stredná športová 
škola Poprad 

Vybavenie interiéru a nákup rolby - dofinancovanie 09 RF 42 980 

Stredná športová 
škola Poprad 

Nákup lezeckej - boulderingovej steny 09 RF 21 000 

Stredná športová 
škola Poprad 

Nákup a montáž multifunkčnej informačnej tabule – 2 ks 09 RF 21 000 

Stredná športová 
škola Poprad 

Magnetické zámky na protipožiarne dvere 09 RF 15 000 

Spojená škola, 
Jarmočná 108, 
Stará Ľubovňa 

Spolufinancovanie projektu OPĽZ - Gramotnosťou k trhu práce  09 RF 297 

SOŠ gastronómie  
a služieb Prešov 

Projektová dokumentácia SOŠ gastronómie a služieb, SDH 3, 
Prešov – NN prípojka a rekonštrukcia TF 

09 RF 3 000 € 

Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie      559 382 € 

CSS Domov pod 
Tatrami, Batizovce 

Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody  
v areáli CSS - dofinancovanie 

10. 41 140 000 € 

CSS Zátišie Snina Schodolez 10. 41 5 500 € 

  
Spolufinancovanie projektov v rámci grantového systému 
MPSVaR SR 

10. 41 20 000 € 

DSS sv. Jána z Boha 
Spišské Podhradie 

Nákup profesionálneho žehliča 10 RF -6 118 € 

CSS GARDEN 
Humenné 

Rekonštrukcia interiéru DSS Garden - dofinancovanie 10 RF 379 000 € 

CSS GARDEN 
Humenné 

Rekonštrukcia strechy a objektov A a B - dofinancovanie 10 RF 21 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Príloha č. 2 k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 1003/2022 zo dňa 30. 8 .2022 

 

 

 

Doplnenie zásobníka projektových dokumentácií za SÚC PSK 

 

P.Č. Názov projektovej dokumentácie FK 

1. 
EuroVelo 11 projektová dokumentácia  pre účely výstavby cyklotrás na vybraných úsekoch Lipany, 
Torysa, Krivany, Šarišské Dravce, Krásna Lúka, Bajerovce, Šambron)  

04.5 

2. PD - Rekonštrukcia cesty III/3171, Šarišské Dravce - hranica okr. SB/SL  04.5 

3. PD - Rekonštrukcia cesty III/3446, privádzač Petrovany - Záborské 04.5 

4. PD - Rekonštrukcia mosta č. M4472 (III/3460 - 004), cez potok Žarinec v obci Radatice 04.5 

5. PD - Rekonštrukcia cesty III/3148, Veľký Lipník - Lesnica 04.5 

 

 

 

Doplnenie zásobníka MPV za SÚC PSK 

 

P.Č. Názov projektovej dokumentácie FK 

1. 
EuroVelo 11 MPV  pre účely výstavby cyklotrás na vybraných úsekoch Lipany, Torysa, Krivany, Šarišské 
Dravce, Krásna Lúka, Bajerovce, Šambron)  

04.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

  

U Z N E S E N I E   č. 1004 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k informatívnej správe o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 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   

 

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

 

informatívnu správu o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2022. 
 

 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1005 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 966/2022  

zo dňa 9. 5. 2022  

________________________________________________________________ 

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

poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK a zverejnenou Výzvou poslancov 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. 966/2022 zo dňa 9. 5. 2022 v tabuľke rozdelenia dotácií 

z rozpočtu PSK pre rok 2022 v Programe 1 ŠPORT a v Programe 2 KULTÚRA nasledovne: 

 

A.1.  

v tabuľke rozdelenia dotácií z rozpočtu PSK pre rok 2022 v Programe 1 ŠPORT, okres 

Bardejov, poradové číslo 13, žiadateľ Oblastné združenie chovateľov poštových holubov 

Bardejov, podprogram 1.1 - ŠPORT - kapitálové (investičné) výdavky, v časti názov projektu 

 

sa vypúšťa pôvodný text v znení:  

Zakúpenie vozíka pre prepravu poštových holubov 

 

a nahrádza sa novým textom v znení:   

Rekonštrukcia vozíka na prepravu poštových holubov  

 

A.2. 

v tabuľke rozdelenia dotácií z rozpočtu PSK pre rok 2022 v Programe 2 KULTÚRA, okres 

Snina, poradové číslo 2, žiadateľ Pravoslávna cirkevná obec v Uličskom Krivom, podprogram 

2.1 - KULTÚRA - kapitálové (investičné) výdavky v časti názov projektu 

 

sa vypúšťa pôvodný text v znení: 

Rekonštrukcia fasády a zateplenie pravoslávneho chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky v 

Uličskom Krivom 

 

a nahrádza sa novým textom v znení:  

Rekonštrukcia fasády pravoslávneho chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky v Uličskom 

Krivom. 

 

 

 



 

  

A.3. 

v tabuľke rozdelenia dotácií z rozpočtu PSK pre rok 2022 v Programe 2 KULTÚRA, okres 

Prešov, poradové číslo 8, žiadateľ Slovenské národné múzeum, podprogram 2.1 - KULTÚRA 

- kapitálové (investičné) výdavky, v časti názov projektu  

 

sa vypúšťa pôvodný text v znení: 

Rekonštrukcia sociálneho zariadenia (toaliet) vo výstavných priestoroch na prízemí SNM - 

Múzea rusínskej kultúry v Prešove 

 

a nahrádza sa novým textom v znení:  

Rekonštrukcia sociálneho zariadenia (toaliet) vo výstavných priestoroch na prízemí SNM - 

Múzea rusínskej kultúry v Prešove - 1. etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1006 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 978/2022  

zo dňa 13. 6. 2022  

________________________________________________________________ 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IX. VZN PSK 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. 978/2022 zo dňa 13. 6. 2022 v Programe 2 - rozdelenie 

bežných a kapitálových výdavkov nasledovne: 

 

     A.1.  

     vypúšťa sa odstavec v znení: 

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) 

 

a nahrádza ho odstavec v novom znení: 

Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych 

pamiatok: 939 553,35 eur 

v tom: 

podprogram 2.1   472 469,72 eur 

podprogram 2.2   467 083,63 eur 

 

z toho:  

bežné výdavky   467 083,63 eur 

kapitálové výdavky   472 469,72 eur 

(príloha č. 2 tohto uznesenia) 

 

 



 

  

A.2.  

v tabuľke „Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych 

pamiatok“, poradové číslo 20, žiadateľ Rímskokatolícka cirkev, farnosť Duplín, filiálka 

Tisinec, názov projektu Rekonštrukcia kostola, 

sa mení Rozpočtový podprogram 2.2 -  Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a 

národných kultúrnych pamiatok - bežné (neinvestičné) výdavky na Rozpočtový 

podprogram  2.1. - Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych 

pamiatok - kapitálové (investičné) výdavky v zmysle prílohy tohto uznesenia.  

 

A.3  

vypúšťa sa odstavec v dôvodovej správe v znení:  

V členení podľa druhu výdavkov je z celkovej čiastky určenej na rozdelenie dotácií pre Výzvu 

pre región objem 517 783,63 eur charakteru bežných výdavkov a 3 332 216,37 eur charakteru 

kapitálových výdavkov. 

 

a nahrádza ho odstavec v novom znení: 

V členení podľa druhu výdavkov je z celkovej čiastky určenej na rozdelenie dotácií pre Výzvu 

pre región objem 487 783,63 eur charakteru bežných výdavkov a 3 362 216,37 eur charakteru 

kapitálových výdavkov. 

 

 
 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1007 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k rozdeleniu dotácií pre obce a mestá podľa § 8 ods. 4 zákona NR SR č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  

________________________________________________________________ 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade so zákonom NR SR č. 302/2001 Z. 

z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) a § 8 ods. 4 zákona 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

s c h v a ľ u j e  

 

rozdelenie účelových dotácií pre obce a mestá v zmysle § 8 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 

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

nasledovne:  

 

P. 

č. 
Žiadateľ 

Územie 

finančnej 

alokácie 

Územie 

finančnej 

alokácie - okres 

Názov projektu 
Pridelená 

dotácia (eur) 

1 Mesto Prešov Prešov Prešov 
Dobudovanie športovej infraštruktúry  

na Jazdeckej ul. 1 v Prešove 
300 000,00 

2 Obec Ubľa Ubľa Snina 

Vybudovanie cyklochodníka v obci Ubľa 

pre rozvoj cezhraničného cestovného 

ruchu I. etapa 

100 000,00 

 

  

V Prešove dňa 5. septembra 2022 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1008 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 893/2021 

zo dňa 6. 12. 2021  

________________________________________________________________ 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  

 

A. s c h v a ľ u j e 

 

zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 893/2021 zo dňa 6. 12. 2021 k predloženiu žiadosti 

o NFP so zameraním na „Malé zlepšenie eGov služieb“ OPII 2014 – 2020 na SO Operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2021/7/14-DOP, 2. kolo, 

nasledovne: 

 

A.1. v názve uznesenia sa vypúšťa text v znení:  

Uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 893/2021 k predloženiu žiadosti o NFP so zameraním na 

„Malé zlepšenie eGov služieb“ OPII 2014 – 2020 na SO Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2021/7/14-DOP, 2. kolo 

a nahrádza sa novým textom v znení: 

Uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 893/2021 k predloženiu žiadosti o NFP so zameraním na 

„Malé zlepšenie eGov služieb“ OPII 2014 – 2020 Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2021/7/14-DOP 

 

A.2. v časti a) sa vypúšťa pôvodný text v znení:  

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so zameraním na „Malé zlepšenia 

eGov služieb“ na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 

v rámci výzvy č. OPII-2021/7/14-DOP, 2. kolo, v maximálnej výške oprávnených výdavkov 

v sume 1 000 000,- eur. 

a nahrádza sa novým textom v znení: 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so zameraním na „Malé zlepšenia 

eGov služieb“ na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 

v rámci výzvy č. OPII-2021/7/14-DOP, v maximálnej výške oprávnených výdavkov v sume 

1 247 116,80 eur. 



 

  

A.3. v časti c) sa vypúšťa pôvodný text v znení:  

c) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany Prešovského 

samosprávneho kraja z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok v sume 50 000,- eur.   

a nahrádza sa novým textom v znení: 

c) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany Prešovského 

samosprávneho kraja z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok v sume 62 355,84 eur.  

 

A.4. v časti d) sa vypúšťa pôvodný text v znení:  

d) predfinancovanie projektu maximálne vo výške 1 000 000,- eur z rozpočtu Prešovského 

samosprávneho kraja po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre roky 2021 - 

2023.   

a nahrádza sa novým textom v znení: 

d) predfinancovanie projektu maximálne vo výške 1 247 116,80 eur z rozpočtu Prešovského 

samosprávneho kraja po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre roky 2021 - 

2023. 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1009 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k informatívnej správe o príprave Kohéznej politiky po roku 2020  

________________________________________________________________ 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 

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

o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov  

 

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

 

informatívnu správu o príprave Kohéznej politiky po roku 2020. 

 

 
 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1010 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k predĺženiu platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 - 2020  

________________________________________________________________ 

 

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 

predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského 

samosprávneho kraja na obdobie 2014 - 2020 do 31. 12. 2023. 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1011 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k informatívnej správe k najmenej rozvinutým okresom v PSK 

________________________________________________________________ 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 

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

o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 

 

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

 

informatívnu správu k najmenej rozvinutým okresom v PSK. 

 

 

 

 
 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1012 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k informatívnej správe o aktuálnych aktivitách a postupe v oblasti cyklodopravy 

a cykloturistiky ku dňu 31. 7. 2022 

___________________________________________________________________________ 
 
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.     b e r i e     n a     v e d o m i e  

 

informatívnu správu o aktuálnych aktivitách a postupe v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky 

ku dňu 31. 7. 2022 

 

B.      o d p o r ú č a 

 

B.1. Agentúre regionálneho rozvoja PSK vo veci ŽoNFP obce Červenica (Výzva na 

predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 

(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-

PO7-SC72-2021-74) spracovať odvolanie voči rozhodnutiu o neschválení žiadosti s uvedením 

relevantného stanoviska týkajúceho sa významnosti cyklotrasy EuroVelo 11 a nevyhnutnosti 

napojenia predmetného úseku. 

 

B.2. vedeniu PSK iniciovať rokovanie s MIRRI SR vo veci neschválenej ŽoNFP obce 

Červenica (Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity 

nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených 

osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74).  
 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 
 

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

                   predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 

 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1013 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k návrhu na zmeny v orgánoch Agentúry regionálneho rozvoja PSK  

________________________________________________________________ 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 zákona NR SR 

č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

 

A.    b e r i e     n a     v e d o m i e  

 

A.1. ukončenie funkčného obdobia zástupcov Prešovského samosprávneho kraja v Zbore  

        zástupcov členov Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja: 

 

- Pavla Hudáčeka – predsedu Zboru zástupcov členov 

- Mgr. Igora Wzoša 

- Ing. Martina Fecka 

- Jozefa Kanuščáka 

- Mgr. Nadeždy Sirkovej 

 

A.2. ukončenie funkčného obdobia zástupcov Prešovského  samosprávneho  kraja  

      v Správnej rade Agentúry  regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho  

      kraja: 

 

- Jána Holinku 

- Mgr. Martina Šmilňáka 

- PaedDr. Mariána Cipára, PhD. 

- Jána Hirčka 

 

A.3. ukončenie  funkčného  obdobia  zástupcu  Prešovského samosprávneho kraja  

        v Dozornej rade Agentúry  regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho 

        kraja:  

 

- PaedDr. Miroslava Benka, MBA 

 

 

B.    m e n u j e  

 

        zástupcov Prešovského samosprávneho kraja za členov Zboru zástupcov členov 

        Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja: 

 



 

  

- Pavla Hudáčeka  

- Mgr. Igora Wzoša 

- Ing. Martina Fecka 

- Jozefa Kanuščáka 

- Mgr. Nadeždu Sirkovú 

 

 

C.    s c h v a ľ u j e  

 

C.1. zástupcov Prešovského samosprávneho kraja za členov Správnej rady Agentúry  

regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja: 

 

- Jána Holinku 

- Mgr. Martina Šmilňáka 

- PaedDr. Tadeáša Gavalu, PhD. 

- Jána Hirčka 

 

C.2.  zástupcu Prešovského samosprávneho kraja za člena Dozornej rady Agentúry 

 regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja: 

 

- PaedDr. Miroslava Benka, MBA. 

 

 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1014 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k správe o činnosti Agentúry regionálneho rozvoja PSK za rok 2021  

________________________________________________________________ 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 

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

o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 

 

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

 

správu o činnosti Agentúry regionálneho rozvoja PSK za rok 2021, účtovnú 

závierku a správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky za rok 2021. 
 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1015 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k informatívnej správe o činnosti Inovačného partnerského centra  

za rok 2021 

________________________________________________________________ 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle  ustanovenia § 11 ods. 

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

o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 

 

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

 

informatívnu správu o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2021. 
 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, 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. 1016 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k výročnej správe o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2021  

________________________________________________________________ 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 

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

o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov                                                                                    

 

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

výročnú správu o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2021. 

 

 

 

 
 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 

 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1017 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k predloženiu žiadosti Vihorlatskej hvezdárne v Humennom o poskytnutie 

finančného príspevku na projekt „Cez Poloniny ku hviezdam“  

________________________________________________________________ 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

A.    s c h v a ľ u j e  

A.1. predloženie žiadosti Vihorlatskej hvezdárne v Humennom o poskytnutie 

finančného príspevku za účelom realizácie projektu „Cez Poloniny ku 

hviezdam“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 288 025,14 eur, 

v tom bežné výdavky 88 464 eur  a kapitálové výdavky 199 561,14 eur, v rámci 

mechanizmu Plán obnovy a odolnosti - komponent 5 Adaptácia na zmenu klímy, 

Rozvojové projekty v NP Poloniny 

 

A.2. zabezpečenie realizácie projektu Vihorlatskej hvezdárne v Humennom 

s názvom „Cez Poloniny ku hviezdam“ v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci. 
 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1018 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k predloženiu žiadosti Podtatranského múzea v Poprade o poskytnutie 

finančného príspevku na projekt „Nová expozícia Knieža z Popradu a jeho 

hrobka – dofinancovanie expozície“  

________________________________________________________________ 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

A.    s c h v a ľ u j e  

 

A.1. predloženie žiadosti Podtatranského múzea v Poprade o poskytnutie 

finančného príspevku za účelom realizácie projektu „Nová expozícia Knieža z 

Popradu a jeho hrobka - dofinancovanie realizácie expozície“ s  

predpokladaným rozpočtovým nákladom 105 580 eur, v tom bežné výdavky 

105 580 eur,  z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR 

 

A.2. zabezpečenie realizácie projektu Podtatranského múzea v Poprade s názvom 

„Nová expozícia Knieža z Popradu a jeho hrobka - dofinancovanie realizácie 

expozície“ v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1019 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k predloženiu žiadosti Šarišského múzea so sídlom v Bardejove 

o poskytnutie regionálneho príspevku na projekt „Oprava objektov 

skanzenu v Bardejovských Kúpeľoch“  

________________________________________________________________ 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

A.      s c h v a ľ u j e  

A.1. predloženie žiadosti Šarišského múzea so sídlom v Bardejove o poskytnutie 

regionálneho príspevku plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu za účelom 

realizácie projektu „Oprava objektov skanzenu v Bardejovských Kúpeľoch“ 

s  predpokladaným rozpočtovým nákladom 43 002,23 eur, v tom bežné výdavky 

43 002,23 eur, z výzvy Ministerstva vnútra SR, Okresný úrad Bardejov    

 

A.2. zabezpečenie realizácie projektu Šarišského múzea so sídlom v Bardejove  s 

názvom „Oprava objektov skanzenu v Bardejovských Kúpeľoch“ v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci. 

 
 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1020 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 967/2022 

zo dňa 9. 5. 2022  

________________________________________________________________ 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

s c h v a ľ u j e  

zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 967/2022 zo dňa 9. 5. 2022 v bode A.2 nasledovne: 

 

v bode b) sa vypúšťa text v znení: 

zabezpečenie finančných prostriedkov pre Krajské múzeum v Prešove na spolufinancovanie  

projektu Hanušovce nad Topľou, Veľký barokový kaštieľ, Zámocká ul. č. 5, č. UZPF 287/1, 

Veľký kaštieľ – stavebná obnova interiéru vo výške max. 140 980 eur   

 

a nahrádza sa novým textom v znení: 

zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu PSK pre Krajské múzeum v Prešove na 

spolufinancovanie projektu Hanušovce nad Topľou, Veľký barokový kaštieľ, Zámocká ul. č. 5, 

č. UZPF 287/1, Veľký kaštieľ – stavebná obnova interiéru vo výške max. 229 902 eur, v tom 

kapitálové výdavky max. 229 902 eur  

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1021 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k vyúčtovaniu zálohových platieb za prímestskú autobusovú dopravu v PSK 

za I. polrok 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  

 

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

 

vyúčtovanie zálohových platieb za prímestskú autobusovú dopravu v PSK za I. 

polrok 2022.  

 
 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1022 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k problematike železničnej osobnej dopravy na území východného Slovenska 

___________________________________________________________________________ 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

A.    n e s ú h l a s í  

 

A.1. s obmedzením železničnej osobnej dopravy v úseku Studený Potok – Tatranská Lomnica 

len na víkendy, sviatky a prázdniny, navyše bez vedenia priamych vlakov do/z Popradu. 

Obmedzením prevádzky osobných vlakov na trati zo Studeného Potoka do Tatranskej Lomnice dôjde 

k výraznému zhoršeniu dopravnej obslužnosti občanov za cestou do zamestnania, nakoľko podľa 

výstupov z Dopravného modelu IDS Východ dôjde k zníženiu počtu prepravených cestujúcich vo 

verejnej osobnej doprave a následnému nárastu intenzity individuálnej automobilovej dopravy o 10 %, 

čo je v rozpore s cieľmi schválenej Stratégie dopravy SR do roku 2030. Zároveň dôjde k zhoršeniu 

dopravnej situácie vo Vysokých Tatrách, lebo zrušením vlakov dôjde k priamoúmernému nárastu 

individuálnej automobilovej dopravy v zákonom chránenej oblasti, čo bude mať negatívny 

environmentálny a ekonomický dopad na miestnych obyvateľov. Na základe uvedeného 

Zastupiteľstvo PSK navrhuje primárne dva varianty vedenia vlakov uvedené v prílohe 

uznesenia, a to:  

Variant maximálnej obslužnosti – priame vlaky Poprad - Tatry – Tatranská Lomnica (bez 

obmedzení). 

Variant súčasnej obslužnosti – ponechanie súčasného rozsahu dopravy v úseku Studený Potok – 

Tatranská Lomnica (bez obmedzení). 

 

A.2. so zrušením ranného osobného vlaku na trase Lipany – Prešov (– Košice), ktorým bol 

zabezpečený zhruba polhodinový takt osobných vlakov v rannej špičke na tejto trase s primeraným 

časom príchodu do stanice Prešov vzhľadom na dochádzku na 8:00 hod. Navrhovaný posun  príchodu 

ranného osobného vlaku z Lipian a Sabinova do Prešova zo 7:24 hod. na 7:38 hod. spôsobí, že študenti 

a ostatní dochádzajúci do krajského mesta na 8:00 hod. nebudú stíhať do škôl a do zamestnania. 

Ideálnym stavom je zavedenie polhodinového taktu z Lipian do Prešova, a to predovšetkým počas 

rannej špičky obdobne, ako je tomu v súčasnosti (navrhovaný stav – príchody do Prešova o 6:38, 

7:08 a 7:38 hod.). 

A.3. so zrušením priamych študentských vlakov z Košíc a Prešova do Plavča a Čirča, 

a priamych vlakov z Plavča a Starej Ľubovne do Popradu. Tieto vlaky sú podľa návrhu vedené v 

úseku Stará Ľubovňa – Lipany, pričom nasadeným vozidlom má byť motorová jednotka rady 813.1 

„Mravec“. Zníženie kapacity vlaku spôsobí problémy pre cestujúcu verejnosť a bude mať 

priamy vplyv na atraktivitu železničnej dopravy. Z uvedeného dôvodu Zastupiteľstvo PSK žiada 

o prehodnotenie návrhu, aby bola železničná doprava pre cestujúcich aj naďalej kapacitne 

použiteľná. 

A.4. so zrušením zastavovania rýchlikových/expresných spojov jazdiacich na trase Košice – 

Bratislava a späť v ŽST Margecany, nakoľko podľa výstupov z Dopravného modelu IDS Východ 

dôjde k zníženiu počtu prepravených cestujúcich vo verejnej osobnej doprave o 13 % a následnému 

nárastu intenzity individuálnej automobilovej dopravy, čo je v rozpore s cieľmi schválenej Stratégie 



 

  

dopravy SR do roku 2030. Bez posilnenia dopravnej ponuky vlakmi kategórie REx v úseku Košice – 

Poprad je navrhované zrušenie zastavovania v Margecanoch neprijateľné. 

A.5.  s princípom nedostatočného resp. neskorého oznamovania zmien počas platnosti GVD zo 

strany objednávateľa dopravných služieb vo verejnom záujme (MDaV SR), manažéra infraštruktúry 

(ŽSR) a dopravcu (ZSSK) a to bez možnosti vyjadrenia sa k plánovaným zmenám. 

B.    p o ž a d u j e 

zahustenie intervalu vlakov na trati 185, minimálne počas rannej a odpoludňajšej špičky, na 60 

minút v úseku Poprad - Tatry – Kežmarok – Stará Ľubovňa, konkrétne pridaním dvoch párov 

vlakov s obratom v Starej Ľubovni okolo 7:00 hod. a okolo 15:00 hod. (predĺženie Os 8341/8342 

a 8345/8346) a ďalších dvoch vlakov ako pokračovanie Os 8349 s príchodom do Starej Ľubovne pred 

19:00 hod. a odchodom ráno po 5:00 hod. s pokračovaním ako Os 8340. Uvedené vlaky môžu byť 

vedené v kategórii REx, a to s cieľom prechodiť vybrané zastávky v úseku Kežmarok – Stará 

Ľubovňa za účelom možnosti križovania vo výhybni Spišská Belá a dodržania potrebných 

technologických časov na obrat v ŽST Stará Ľubovňa. V prípade zavedenia hodinového taktu 

v špičke pracovných dní podľa uvedeného návrhu zabezpečí PSK plnohodnotnú koordináciu 

železničnej a prímestskej autobusovej dopravy na uvedenej relácii. 

C.     ž i a d a, 

C.1. aby boli objednávatelia dopravných služieb (samosprávne kraje) oficiálne informovaní 

o plánovaných zmenách v GVD minimálne pol roka vopred a v prípade pripravovaných 

systémových zmien v dopravnej obslužnosti 1 rok vopred, aby bolo reálne zabezpečiť účelnú 

a hospodárnu koordináciu služieb verejnej dopravy podľa schválených Plánov dopravnej 

obslužnosti podobne, ako je aktuálne úspešne vykonaná a funkčná koordinácia v úseku Poprad – Stará 

Ľubovňa – Plaveč (– Čirč) – Lipany od októbra 2021. 

C.2. aby IDS Východ, s. r. o., rokovala s príslušnými inštitúciami (MDaV SR, MF SR, ŽSR, ZSSK) 

o uplatňovaní princípov koordinácie dopravných služieb vo verejnom záujme podľa plánovanej zmeny 

grafikonu vlakovej dopravy od decembra 2022. 

D.     p o d p o r u j e 

zvýšenie dopravných výkonov železničnej osobnej dopravy medzi Prešovom a Košicami a princíp 

zavádzania taktových cestovných poriadkov na území Prešovského samosprávneho kraja. V súvislosti 

so zvýšením dopravných výkonov a zaistením požadovanej stability a kvality trás pre osobnú aj 

nákladnú dopravu Zastupiteľstvo PSK odporúča, aby ŽSR bezodkladne začali s procesom 

prípravy projektu na aspoň čiastočné zdvojkoľajnenie trate v úseku Prešov – Kysak.      

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 
 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 

 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1023 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k schváleniu člena Dozornej rady spoločnosti IDS Východ, s. r. o.  

________________________________________________________________ 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 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 

 

do funkcie člena Dozornej rady spoločnosti IDS Východ, s. r .o.,  

 

RNDr. Zuzanu Bednárovú, PhD.,  

na funkčné obdobie od 9. 10. 2022 do 9. 10. 2025. 
 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1024 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k zámeru vstupu do projektu „Diagnostika vybraných mostných objektov v PSK“  

________________________________________________________________ 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 zákona 

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

„Diagnostika vybraných mostných objektov v PSK“ v rámci Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, výzvy č. OPII-2021/7/17-DOP Moderné technológie 

II, s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 3 500 000,00 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 finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške max. 175 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 

výdavkov projektu a poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 

A.4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 

 

A.5. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca 5 % rozpočtového nákladu projektu 

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

vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 
 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 
 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 

 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1025 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k návrhu na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 864, 865, 866/2021 zo dňa 6. 12. 2021  

________________________________________________________________ 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 zákona 

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

 

A.    s c h v a ľ u j e    

A.1. zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 864/2021 zo dňa 6. 12. 2021 k „Dobudovaniu 

cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa - úsek Stakčín“ v bode A.5. doplnením textu 

v nasledovnom znení: 

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

výške max. 280 000,00 eur. 

A.2. zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 865/2021 zo dňa 6. 12. 2021 k „Dobudovaniu 

cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa Ulič - Uličské Krivé“ v bode A.5. doplnením 

textu v nasledovnom znení: 

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

výške max. 30 000,00 eur. 

A.3. zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 866/2021 zo dňa 6. 12. 2021 k „Dobudovaniu 

cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2. etapa“ – 1. etapa: „Starina – bývalá obec Ruské“ 

v bode A.5. doplnením textu v nasledovnom znení: 

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

výške max.  950 000,00 eur. 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 

 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1026 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 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.1. tohto uznesenia je prebytočný 

 

B.        s c h v a ľ u j e   

 

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

celkov v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 

majetku, ktorým je prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

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

celkov v znení neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským 

samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a mestom 

Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 00 327 646, bez finančného vyrovnania 

rozdielu výmery pozemkov nasledovne: 

 

B.1.    Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a mesto Prešov nadobúda do svojho  

           výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok zapísaný v k. ú. Prešov, a to: 

 

a) diel č. 3 o výmere 131 m2 odčlenený od parcely registra C KN, parcelné číslo 497, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 887 m2, zapísanej na LV č. 12252, sa pričleňuje 

k  parcele registra C KN parcelné číslo 493/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

603 m2. Parcela registra C KN 493/1, zastavaná plocha a nádvorie, ktorej celková 

výmera je 805 m2, vzniká  zlúčením  603 m2 a 71 m2 (C KN parcelné číslo 493/2 

o výmere 71 m2), 

parcely sú odčlenené a zlúčené geometrickým plánom č. 085/2017 vyhotovenom 

GEODAT REAL, s.r.o., Stará Ľubovňa, IČO: 46644563, zo dňa 4.12.2017, úradne 

overenom Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor dňa 7.12.2017 pod číslom G1-

2235/17, 



 

  

spoluvlastnícky podiel: 1/1  

ťarchy: bez zápisu. 

 

b) 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, zapísanej na LV č. 15561, geometrickým plánom č. 

93/2019 vyhotovenom GEODAT REAL, s.r.o., Stará Ľubovňa, IČO: 46644563, zo dňa 

13.08.2019, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor dňa 

4.11.2019 pod číslom G1-2078/2019, 

 

spoluvlastnícky podiel: 1/1  

ťarchy: podľa LV 15561 

 

c) novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 16174/6, zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 1728 m2, 

odčlenená od parcely registra C KN, parcelné číslo 16174/1, zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 42240 m2, zapísanej na LV č. 15561, geometrickým plánom č. 

331/2022 vyhotovenom Ing. Iveta Tovaňáková - TOGEO, IČO: 37055739, zo dňa 

07.07.2022, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor dňa 

20.07.2022 pod číslom G1-1516/2022, 

 

spoluvlastnícky podiel: 1/1  

ťarchy: podľa LV 15561 

 

d) novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 15419/2, zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 1016 m2, 

odčlenená od parcely registra C KN, parcelné číslo 15419, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 25904 m2, zapísanej na LV č. 15561, geometrickým plánom č. 332/2022, 

vyhotovenom Ing. Iveta Tovaňáková - TOGEO, IČO: 37055739, zo dňa 07.07.2022 

úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor dňa 20.07.2022 pod 

číslom G1- 1517/2022, 

 

spoluvlastnícky podiel: 1/1  

ťarchy: bez zápisu 

 

Celková výmera zamieňaného nehnuteľného majetku predstavuje 3086  m2. 

 

B.2.   Mesto Prešov odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do svojho 

výlučného vlastníctva a zveruje do správy Gymnázia Jána Adama Raymana, 

Mudroňova 4958/20, Prešov, IČO: 00161101, nehnuteľný majetok zapísaný na LV 

č. 6492, k. ú. Prešov, a to:  

 

 pozemok registra CKN parcelné číslo 3065/1, ovocný sad o výmere 2578 m2, 

  

              spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 ťarchy: bez zápisu 

 

 
 

- 2 - 



 

  

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Zámena nehnuteľného majetku v prospech mesta z dôvodu výstavby verejných stavieb, 

chodníka pre peších, cyklochodníka a zároveň vysporiadanie súčasti vstupu do areálu 

PKO v centre mesta Prešov, o ktorý sa stará a udržiava ho. Zároveň aj v prospech PSK, 

ide o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, ktorý je záhradou - prirodzenou 

súčasťou areálu gymnázia. 

 

B.3.     Zriadenie vecného bremena:  

Mesto Prešov ako povinný z vecného bremena a Prešovský samosprávny kraj ako 

oprávnený z vecného bremena sa dohodli na bezodplatnom zriadení vecného bremena 

in rem, ktoré sa zriaďuje v prospech každého vlastníka pozemku parc. č. C KN 16174/1 

a C KN 15419 a inžinierskej stavby II/546 ako oprávneného z vecného bremena, ktoré 

spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť právo vstupu a vjazdu na 

novovytvorené parcely č. C KN 16174/6 a C KN 15419/2 za účelom správy a údržby 

inžinierskej stavby II/546  a zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného 

bremena vo výkone jeho práv vyplývajúcich z vecného bremena. 

 

 

 

 
 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1027 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 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.1. tohto uznesenia je prebytočný 

 

B.         s c h v a ľ u j e   

 

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

celkov v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 

majetku, ktorým je prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 

 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

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

 celkov v znení neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským 

 samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, v správe 

 Divadla Alexandra Duchnoviča, Jarková 77, 080 01 Prešov, IČO: 164984  

 a Rímskokatolíckou farnosťou sv. Mikuláša, Prešov, Hlavná 81, 080 01 Prešov, IČO: 

 17147000, bez finančného vyrovnania rozdielu výmery pozemkov nasledovne: 

 

B.1.     Prešovský samosprávny kraj  odovzdáva  a  Rímskokatolícka  farnosť sv. Mikuláša,  

         Prešov nadobúda nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 12495 v k. ú. Prešov, obec  

         Prešov, okres Prešov, a to: 

 

            - parcelu registra C KN 300, ostatná plocha o výmere 111 m2, 

 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 

ťarchy: bez zápisu 

 

Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 111 m2. 

 

 



 

  

B.2.     Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov, odovzdáva a Prešovský samosprávny  

        kraj nadobúda a zveruje do správy Divadla Alexandra Duchnoviča, Jarková 77, 080  

        01 Prešov, IČO: 164984, nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 6788 v k. ú. Prešov,  

        obec Prešov, okres Prešov, a to: 

 

            - parcelu registra C KN 298/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 113 m2, 

 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 

ťarchy: bez zápisu 

 

  Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 113 m2. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Prešovský samosprávny kraj si zámenou pozemkov vysporiada vlastníctvo k pozemku, ktorý 

správca Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove využíva ako parkovisko, bez ďalšieho 

finančného vyrovnania rozdielu vo výmerách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1028 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 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.1. tohto uznesenia je prebytočný 

 

B.         s c h v a ľ u j e   

 

B.1.     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 Školy umeleckého priemyslu, 

Vodárenská 3, 080 01 Prešov, IČO: 17078466, zapísaného na  LV č. 6620, k. ú. Prešov, 

obec Prešov, okres Prešov, a to: 

 

      pozemkov: 

 - parcela registra C KN, parcelné číslo 4687/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

165 m2 

 

  - novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 4687/16, zastavaná plocha a 

 nádvorie o výmere 2011 m2,  

 odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN, parcelné číslo 4687/1, zastavaná plocha 

 a nádvorie o celkovej výmere 9758 m2, 

 

  geometrickým plánom č. 100/2022 vyhotovenom - Andrej Tkáč – GEOAT, Prešov, 

           IČO: 37715925, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor,  

            dňa 30 .05. 2022 pod číslom G1-1107/22 

 



 

  

  stavby: 

            - druh stavby – dielne, súpisné číslo 8002, na pozemku parcely registra C KN parcelné  

            číslo 4687/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 165 m² 

 

 spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 ťarchy: podľa listu vlastníctva č. 6620 

  

 do vlastníctva kupujúceho – Krajské autistické centrum Prešov, n. o., Vodárenská 3, 

Prešov, PSČ 080 01, IČO: 45738556, za kúpnu cenu 1 euro 

 

B.2.            zriadenie predkupného práva ako záväzkového práva na predmet prevodu v prospech 

                 predávajúceho za kúpnu cenu 1 euro pre prípad, že by chcel kupujúci predmet prevodu 

                 previesť  na  tretiu  osobu  pred dokončením výstavby novej budovy špecializovaného  

                 zariadenia aj pre dospelých klientov s autizmom.  

                 V  prípade,   ak  kupujúci  nezrealizuje  výstavbu  novej  budovy  špecializovaného 

                 zariadenia aj pre dospelých klientov s autizmom do 5 rokov odo  dňa nadobudnutia  

                 právoplatnosti rozhodnutia príslušného úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva, 

                 bude mať predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.   

 

  

               Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

 Kupujúci sa zaviaže do 5 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 

 príslušného úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva na predmete prevodu 

 postaviť novú budovu špecializovaného zariadenia pre dospelých klientov s autizmom 

 pre už existujúce Krajské autistické centrum Prešov.  

   

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1029 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 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 bodoch  B.1., B.2., B.3. 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 – Domov sociálnych služieb, Kukorelliho 

17, Giraltovce, IČO: 37870475, vedeného na LV č. 331, k. ú. Giraltovce, okres Svidník,  

a to: 

      

B.1.   prevod pozemkov:              

- novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 1012/1, zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 200 m2,  

odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN parcelné číslo 1012, zastavaná plocha a 

nádvorie  o celkovej výmere 214 m²  

 

- novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 1011/2, zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 172 m2,  

- novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 1011/4, zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 145 m2 

odčlenené od pôvodnej parcely registra C KN parcelné číslo 1011, zastavaná plocha a 

nádvorie  o celkovej výmere 2491 m²,  

 

geometrickým plánom č. 34513396-128/2021, vyhotovenom Jaroslav Trudič – GEO 

T&T, 085 01 Bardejov, IČO: 34513396, úradne overenom Okresným úradom Svidník, 

katastrálny odbor, dňa 20 .01. 2022 pod číslom G1-18/22. 

             

Celková výmera spolu 517 m². 



 

  

B.2.    prevod stavby: 

- Pavilón E so súpisným číslom 781, na pozemkoch - novovytvorených parcelách registra 

C KN parcelné číslo 1012/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 200 m2 a 1012/2, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2 

 

do vlastníctva - mesta Giraltovce, Dukelská 75, 087 01  Giraltovce, IČO: 00321982, spolu 

za kúpnu cenu 28 530,13 eur.         

 

B.3.    výpožičku nehnuteľného majetku  vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja –  

          Domov sociálnych služieb, Kukorelliho 17, Giraltovce, IČO: 37870475, vedeného na LV 

          č. 331, k. ú. Giraltovce, okres Svidník, a to pozemku :    

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1012/2, zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 14 m2, odčlenenej od pôvodnej parcely registra C KN parcelné číslo 

1012, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 214 m²      

 

vypožičiavateľovi:  mestu Giraltovce, Dukelská 75, 087 01  Giraltovce, IČO: 00321982, 

za  splnenia podmienok, že: 

- požičiavateľ vypožičiava nehnuteľný majetok bezodplatne pre zabezpečenie búracích 

prác a výstavbu parkoviska vypožičiavateľa, 

- vypožičiavateľ, mesto Giraltovce, zrealizuje búracie práce Pavilónu E so súpisným 

číslom 781 do 2 rokov  od účinnosti zmluvy o výpožičke, 

- vypožičiavateľ sa zaväzuje pravidelne mesačne na základe fakturácie uhrádzať 

požičiavateľovi náklady za služby spojené s užívaním predmetu výpožičky. 

 

Účel výpožičky:   búracie práce Pavilónu E a výstavba parkoviska 

Doba výpožičky: na dobu určitú 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy  

                              o výpožičke    

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Kupujúci chce odstrániť nepriaznivý stav na mestskej komunikácii v blízkosti materskej 

školy, rozšíriť mestskú komunikáciu a dosiahnuť bezpečnú a plynulú cestnú dopravu so 

zmiernením oblúka cesty a dobudovaním parkoviska pre materskú školu a pre návštevy 

prijímateľov sociálnych služieb. 

  

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

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

                     predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 

 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1030 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 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 Strednej odbornej školy 

polytechnickej Jána Antonína Baťu, Štefánikova 39, 059 21 Svit, IČO: 37947541, v k. 

ú. Svit, a to: 

 

stavby - Premostenie potoka na pozemku parc. registra C KN parc. č. 486/1, vodná 

plocha o výmere 94375 m2  

   

do vlastníctva kupujúceho – mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21  Svit, IČO: 

00326607 za kúpnu cenu 1,00 euro. 

 

  

   

 

 

 



 

  

           Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Mesto Svit zrekonštruuje stavbu „Premostenie potoka“, ktorý slúži širokej verejnosti a 

plní verejnoprospešný účel, do 5 rokov od jej nadobudnutia.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 

 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1031 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 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 § 16 ods. 1 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK a § 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,  

 

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 nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 

samosprávneho kraja v správe Správy a údržby ciest PSK zapísaného na  LV č.243, k. ú. 

Vlková, obec Vlková, okres Kežmarok, a to: 

 

- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 459/3, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 106 m2,  

odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN, parcelné číslo 459/1, ostatná plocha o celkovej 

výmere 11099 m2, geometrickým plánom č. 19/2022 vyhotovenom Ing. Jánom Maniakom - 

GEODET, Spišská Belá – Strážky, IČO: 46227717, úradne overenom Okresným úradom 

Kežmarok, katastrálny odbor, dňa 05.05.2022 pod číslom G1-342/2022 

 

- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 460/7, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 163 m2,  

odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN, parcelné číslo 460/1, zastavaná plocha a 

nádvorie o celkovej výmere 7621 m2, geometrickým plánom č. 27/2022 vyhotovenom Ing. 

Jánom Maniakom - GEODET, Spišská Belá – Strážky, IČO: 46227717, úradne overenom 

Okresným úradom Kežmarok, katastrálny odbor, dňa 04.05.2022 pod číslom G1-329/2022 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 



 

  

ťarchy: bez zápisu 

 

za splnenia podmienky výstavby verejnoprospešného chodníka pri ceste II/536 do 5 rokov 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného úradu o povolení vkladu 

vlastníckeho práva, inak má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy s účinkom ex tunc, 

  

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

kúpnu cenu 2,00 eurá. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Pozemky, parcely registra C KN parcelné číslo 459/3 a 460/7, plnia verejnoprospešný účel. Na 

parcele registra C KN 459/3 je vybudovaný chodník a na parcele 460/7 obec Vlková vybuduje 

chodník, ktorý bude slúžiť širokej verejnosti. Výstavbou chodníka sa výrazne zlepší bezpečnosť 

chodcov a plynulosť cestnej premávky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1032 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 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), § 7 a §16 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 pre Prešovský 

samosprávny kraj  prebytočným majetkom 

 

B.        s c h v a ľ u j e   

 

B.1.     vyradenie časti cesty III/3869 v k. ú. Roškovce, okres Medzilaborce, v dĺžke 2,228 km,  

           v kumulatívnom staničení km 5,853 – 8,081, z cestnej siete ciest III. triedy   

 

B.2.     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 

z výlučného vlastníctva prevádzajúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 

2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, správca – Správa a údržba ciest Prešovského 

samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, a to: 

 

časti cesty III/3869 v k. ú. Roškovce, okres Medzilaborce, v dĺžke 2,228 km, v 

kumulatívnom staničení km 5,853 – 8,081,  
 

bezodplatne do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – obec Roškovce, Roškovce 49, 

067 02 Roškovce, IČO: 00323471, 

 

za splnenia odkladacej podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá 

kladné rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete vo vzťahu k prevádzanému úseku 

pozemnej komunikácie. 



 

  

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

Uvedený úsek cesty III/3869  v dĺžke 2,228 km  sa nachádza v intraviláne a extraviláne 

obce Roškovce v okrese Medzilaborce. Vzhľadom na to, že cesta v tomto úseku má 

v zmysle cestného zákona charakter miestnej cesty, úsek nevyhovuje šírkovým 

parametrom cesty III. triedy a  po tomto úseku nie je vedená verejná autobusová 

doprava. Navrhuje sa vyradenie tejto časti cesty III/3869 z cestnej siete ciest II. a III. 

triedy na území PSK a jej zaradenie do siete miestnych ciest.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1033 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 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), § 7 a § 16 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 pre Prešovský 

samosprávny kraj  prebytočným a neupotrebiteľným majetkom 

 

B.        s c h v a ľ u j e   

 

B.1.      vyradenie časti cesty III/3503 v k. ú. Vyšný Kručov, okres Bardejov, v dĺžke 0,250 km  

            od  uzlového  bodu  2833A21400  po  uzlový bod 2833A07400, v staničení km 0,987 – 

            1,237, z cestnej siete ciest III. triedy  

 

B.2.     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 

z výlučného vlastníctva prevádzajúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 

2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, správca – Správa a údržba ciest Prešovského 

samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, a to: 

 

časti cesty III/3503 v k. ú. Vyšný Kručov, okres Bardejov, v dĺžke 0,250 km od 

uzlového bodu 2833A21400 po uzlový bod 2833A07400, v staničení km 0,987 – 1,237  
 

bezodplatne do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – obec Vyšný Kručov, Vyšný 

Kručov č. 26, 086 45 Marhaň, IČO: 00322725, 

 



 

  

za splnenia odkladacej podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá 

kladné rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete vo vzťahu k prevádzanému úseku 

pozemnej komunikácie. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

Uvedená cesta III/3503 v dĺžke 0,250 km  sa nachádza v intraviláne obce Vyšný Kručov 

v okrese Bardejov. Vzhľadom na to, že cesta v tomto úseku má v zmysle cestného 

zákona charakter miestnej cesty, úsek nevyhovuje šírkovým parametrom cesty III. 

triedy a  po tomto úseku nie je vedená verejná autobusová doprava. Navrhuje sa 

vyradenie tejto časti cesty III/3503 z cestnej siete ciest II. a III. triedy na území PSK 

a jej zaradenie do siete miestnych ciest.      

 

 
 

 

 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1034 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 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 hnuteľného 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 majetku z výlučného 

vlastníctva predávajúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 

Prešov, IČO: 37 870 475, a to: 

 

úsekový odpojovač označený ako UV580-P50  

 

do výlučného vlastníctva kupujúceho Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 

042 91 Košice, IČO: 36 599 361,  za kúpnu cenu 1 935,64 eur. 

 

   

   

 

 



 

  

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

Stožiar, na ktorom je úsekový odpojovač osadený, je vo vlastníctve kupujúceho a 

obsluhovať predmetné elektrické zariadenie môžu len pracovníci s odbornou  

spôsobilosťou, ktorými nedisponuje PSK ani SŠŠ v Poprade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1035 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 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 majetku z výlučného 

vlastníctva predávajúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 

Prešov, IČO: 37 870 475, a to: 

 

dopravnej stavby : 

Cestná svetelná signalizácia SO 24 na pozemku C KN parc. č. 2426/81 a pozemku           

C KN parc. č. 3238/76 NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu SO 24.1    

 

do výlučného vlastníctva kupujúceho - mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 

058 42 Poprad, IČO: 00326470, za kúpnu cenu 1,00 euro.  

 

   

   



 

  

            Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Predmetné dopravné stavby sú súčasťou  dopravnej siete mesta Poprad a zabezpečujú 

bezpečnú a plynulú cestnú premávku v meste Poprad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1036 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 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 hnuteľného 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 majetku z výlučného 

vlastníctva predávajúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 

Prešov, IČO: 37 870 475, a to: 

 

bezpečnostných prvkov : 

• slaboviditeľného vodorovného dopravného značenia na ceste I/18 v blízkosti 

križovatky 

• smerových nadstavcov na zvodidlá po obidvoch stranách v zmysle STN  

 

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Slovenská republika v správe Slovenská správa 

ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava. IČO: 003328, za kúpnu cenu 1 euro. 

 

   



 

  

  Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Bezpečnostné prvky sú súčasťou  cesty I/18, ktorá je vlastníctvom kupujúceho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1037 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 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 vedeného na LV č. 109, k. ú. Orkucany, 

a to:                    

 

         - novovytvoreného pozemku parcely registra C KN parcelné číslo 788/10, trvalý trávnatý 

           porast o výmere 69 m2,  

odčleneného od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1324, ostatná plocha 

o celkovej výmere 575 m² a pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1323, trvalý 

trávnatý porast o celkovej výmere 15 315 m²  

 

geometrickým plánom č. 2/2022 vyhotovenom GEODET SABINOV, s.r.o., IČO: 47 177 

918, úradne overenom Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, dňa 28.04.2022 

pod číslom G1-28/2022, 
 

  spoluvlastnícky podiel: 1/1 

            ťarchy: bez zápisu 
 

  



 

  

             do výlučného vlastníctva kupujúceho – Bc. Mária Červeňáková, Sabinov - Orkucany, 

             za kúpnu cenu 1632,54 € pri jednotkovej cene pozemku 23,66 €/m². 

  

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

Kupujúca   chce   zosúladiť   skutkový  stav  so  stavom  právnym  tým,  že  si 

majetkovoprávne  vysporiada   časti   parciel,   ktoré    bezprostredne   susedia  

s pozemkom v jej vlastníctve a na ktorom má osadený plot.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1038 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 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, vedený na LV č. 109, k. ú. Orkucany, a to:                    

 

         - novovytvoreného pozemku parcely registra C KN parcelné číslo 788/11, trvalý trávnatý 

           porast o výmere 69 m2,  

odčleneného od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1324, ostatná plocha 

o celkovej výmere 575 m²  

 

geometrickým plánom č. 2/2022 vyhotovenom GEODET SABINOV, s.r.o., IČO: 47 177 

918, úradne overenom Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, dňa 28.04.2022 

pod číslom G1-28/2022, 
 

     spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 

  ťarchy: bez zápisu 
 

  

 



 

  

                   do podielového spoluvlastníctva kupujúcich – Pavol Bašista, Sabinov,  

                   v spoluvlastníckom podiele 1/2 a Bc. Mária Červeňáková, Sabinov – Orkucany,  

                   v spoluvlastníckom podiele 1/2, za kúpnu cenu 1632,54 € pri jednotkovej cene  

                   pozemkov 23,66 €/m².  

  

 Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

            Kupujúci chcú zosúladiť skutkový  stav so stavom právnym tým, že si majetkovoprávne 

vysporiadajú časti parcely, ktorá bezprostredne susedí s ich pozemkom v ich 

spoluvlastníctve a na ktorom majú osadený plot.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 

 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1039 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 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, vedený na LV č. 109, k. ú. Orkucany, a to:                    

 

         - novovytvoreného pozemku parcely registra C KN parcelné číslo 788/9, trvalý trávnatý  

           porast o výmere 73 m2,  

odčleneného od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1323, trvalý trávnatý 

porast o celkovej výmere 15 315 m²  

 

geometrickým plánom č. 2/2022 vyhotovenom GEODET SABINOV, s.r.o., IČO: 47 177 

918, úradne overenom Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, dňa 28.04.2022 

pod číslom G1-28/2022, 
 

  spoluvlastnícky podiel: 1/1 

            ťarchy: bez zápisu 

 

  

 
  



 

  

   do výlučného vlastníctva kupujúceho – Mgr. Martina Germičová, Sabinov-Orkucany,  

   za kúpnu cenu 1727,18 € pri jednotkovej cene pozemkov 23,66 €/m².           

  

 Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

            Kupujúca chce zosúladiť skutkový  stav so stavom právnym tým, že si majetkovoprávne 

vysporiada časti parciel, ktoré bezprostredne susedia s pozemkom v jej vlastníctve a na 

ktorom má osadený plot.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1040 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 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, vedený na LV č. 109, k. ú. Orkucany, a to:                    

 

         - novovytvoreného pozemku parcely registra C KN parcelné číslo 788/8, trvalý trávnatý  

            porast o výmere 104 m2,  

odčleneného od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1323, trvalý trávnatý 

porast o celkovej výmere 15 315 m²  

 

geometrickým plánom č. 2/2022 vyhotovenom GEODET SABINOV, s.r.o., IČO: 47 177 

918, úradne overenom Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, dňa 28.04.2022 

pod číslom G1-28/2022, 
 

    spoluvlastnícky podiel 1/1 

  ťarchy: bez zápisu 

 

 do výlučného vlastníctva kupujúceho – Ľudmila Sekáčová, Prešov, za kúpnu cenu  

            2460,64 € pri jednotkovej cene pozemkov 23,66 €/m². 

         



 

  

 Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

            Kupujúca chce zosúladiť skutkový stav so stavom právnym tým, že si majetkovoprávne 

vysporiada časti parciel, ktoré bezprostredne susedia s pozemkom v jej vlastníctve a na 

ktorom má osadený plot.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1041 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 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, vedený na LV č. 109, k. ú. Orkucany, a to:                    

 

          - novovytvoreného pozemku parcely registra C KN parcelné číslo 788/7, trvalý trávnatý 

            porast o výmere 8 m2,  

odčleneného od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1323, trvalý trávnatý 

porast o celkovej výmere 15 315 m²  

 

geometrickým plánom č. 2/2022 vyhotovenom - GEODET SABINOV, s.r.o., IČO: 

47 177 918, úradne overenom Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, dňa 

28.04.2022 pod číslom G1-28/2022, 
 

  spoluvlastnícky podiel: 1/1 

            ťarchy: bez zápisu  

 

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Zuzana Halčišáková, Sabinov - Orkucany, za 

kúpnu cenu 189,28 € pri jednotkovej cene pozemkov 23,66 €/m².  

 



 

  

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

Kupujúca chce zosúladiť skutkový stav so stavom právnym tým, že si majetkovoprávne 

vysporiada časti parciel, ktoré bezprostredne susedia s pozemkom v jej vlastníctve a na 

ktorom má osadený plot.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1042 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 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 vedeného na LV č. 109, k. ú. Orkucany, 

a to:                    

 

         - novovytvoreného pozemku parcely registra C KN parcelné číslo 788/6 trvalý trávnatý  

           porast o výmere 15 m2,  

odčleneného od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1327/3, orná pôda 

o celkovej výmere 18 576 m² a pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1323, trvalý 

trávnatý porast o celkovej výmere 15 315 m²  

 

geometrickým plánom č. 2/2022 vyhotovenom - GEODET SABINOV, s.r.o., IČO: 

47 177 918, úradne overenom Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, dňa 

28.04.2022 pod číslom G1-28/2022, 
 

  spoluvlastnícky podiel: 1/1 

  ťarchy: bez zápisu 
 



 

  

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Peter Gáll, Sabinov - Orkucany, za kúpnu cenu 

354,90 € pri jednotkovej cene pozemkov 23,66 €/m².  

  

 Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

            Kupujúci chce zosúladiť skutkový stav so stavom právnym tým, že si majetkovo právne 

vysporiada časti parciel, ktoré bezprostredne susedia s pozemkom v jeho vlastníctve a na 

ktorom má osadený plot.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1043 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 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. Veľká, obec Poprad, okres Poprad, vedený 

na LV č. 3547, a to: 

 

- parcela registra C KN, parcelné číslo 1994/154, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65 m2, 

 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 

ťarchy: bez zápisu 

 

pre nájomcu – Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava 813 61, IČO: 

31 364 501, za nižšie uvedených podmienok: 

 

Výška nájomného: 287,50 €/rok. 

 

Účel nájmu: vybudovanie stavebného objektu SO 401-38-01 Poprad – Svit, napojenie 

Teplickej ulice na cestu III/534005 (prečíslovaná na cestu III/3082) v rámci realizácie stavby: 

„Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad -Tatry 

(mimo)“. 

 

Doba nájmu: na dobu do kolaudácie stavby odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy. 

 

Všeobecná hodnota nájmu bola stanovená znaleckým posudkom č. 62/2022 zo dňa 27.04.2022 

vyhotovenom Ing. Jánom Moravským, 044 81 Kysak, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvia 

pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o 

stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.  



 

  

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Železnice Slovenskej republiky plánujú na prenajatom pozemku realizovať stavbu 

„Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad -Tatry 

(mimo)“, UČS 401, č. stavby A 06048, v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013, 

spolufinancovanú Kohéznym fondom, prioritná os č.1 – Železničná infraštruktúra, opatrenia 

č.1.1 – Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry. V rámci uvedenej stavby bude za 

účelom zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky vybudovaný ako vyvolaná investícia 

stavebný objekt SO 401-38-01 – napojenie Teplickej ulice na cestu III/534005 (prečíslovaná na 

cestu III/3082), ktorý bude po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia prevedený do 

vlastníctva PSK.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1044 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 796/2021 zo dňa 30. 8. 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 čl. VII. Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva 

PSK  

 

m e n í     a     d o p ĺ ň a 

  

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 796/2021 zo dňa 30. 8. 2021 k majetkovým prevodom 

nehnuteľného majetku - kúpa nasledovne:  

 

vypúšťa sa text v znení: 

1. Želonka Vojtecha a Alžbeta Želonková, 065 34, Haligovce, SR, v podiele 20/48 

2. Regešová Jarmila, 065 34 Haligovce,  SR, v podiele 36/288 

 

a nahrádza sa novým textom: 

27. Talárová Michaela, 065 34 Haligovce SR, spoluvlastnícky podiel: 36/288 

28. Želonka Vojtech, 065 34 Haligovce, SR, spoluvlastnícky podiel: 5/24 

29. Želonka Andrej, 065 34 Haligovce, SR, spoluvlastnícky podiel: 5/24 
 

Ďalší text uznesenia ostáva v nezmenenom znení. 
 

 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

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

                       predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 

 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1045 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 889/2021 zo  dňa  

6. 12. 2021, ktorým sa mení uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 516/2020  

zo dňa 22. 6. 2020  

________________________________________________________________ 

 

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

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

o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, 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 čl. VII. Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK 
   
 

m e n í     a     d o p ĺ ň a   
 

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 889/2021 zo dňa 6. 12. 2021, ktorým sa mení 

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 516/2020 zo dňa 22. 6. 2020 k majetkovým 

prevodom nehnuteľného majetku – kúpa 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 celkovú kúpnu cenu 5.280,40 €  

 

a nahrádza sa novým 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 7,22 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume 6 115,34 € za výmeru 

847 m2 prevádzaných podielov v správe Slovenského pozemkového fondu 



 

  

a 

 

za kúpnu cenu 3,44 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume 2 366,72 € za výmeru 

688 m2 na všetky ostatné prevádzané podiely. 

 

Ďalší text uznesenia ostáva v nezmenenom znení. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1046 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 544/2020 zo dňa 24. 8. 2020  

___________________________________________________________________________ 

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

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

v znení neskorších predpisov, 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 čl. VII. Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva 

PSK   

 

m e n í     a     d o p ĺ ň a   

 

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 544/2020 zo dňa 24. 8. 2020 k majetkovému prevodu 

nehnuteľného majetku – kúpa 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 

celkovú kúpnu cenu 2 801,12 € (pri cene 4,88 €/m2). 

 

a nahrádza sa textom: 

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 

Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba 

ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za 

celkovú kúpnu cenu 7 835,10 € (pri cene 13,65 €/m2). 

 

Ďalší text uznesenia ostáva v nezmenenom znení. 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 
 

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

                   predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1047 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa               

________________________________________________________________ 

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

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

o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona 

NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 16 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 a uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod 

nehnuteľného majetku v k. ú. Poprad, obec Poprad, okres Poprad, a to: 

 
A.1. stavby zapísanej na LV č. 6815: 

 

- Budova  pre  školstvo,  na  vzdelávanie a výskum, so súpisným číslom 5766, postavená na  

pozemkoch parcelné číslo KN-C č. 3237/33, 3237/32, 3238/90, 3238/91, 3238/93, 3237/47,  

KN-C č. 3237/31, 3238/95, 3238/96, 3238/97 

 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 

ťarchy: podľa LV 

 

podľa geometrického plánu č. 36444499-73/2022 zo dňa 21.06.2022 vyhotovenom Ing. 

Kristiánom Slimákom  –  Globing Poprad, s. r. o., IČO: 364 444 99, úradne overenom 

Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom, dňa 24.06.2022 pod číslom G1-603/2022  

 

s príslušenstvom vrátane stavebných objektov:  

 

- SO 21 Styková križovatka cesty I/18 a príjazdovej komunikácie 

-  SO 22 Príjazdová komunikácia 

- SO 23 Areálové komunikácie a parkoviská 

- SO 24 Cestná svetelná signalizácia  

- SO 24.1 NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu 

- SO 31 Sadovnícke úpravy 

- SO 41 Prípojka vodovodu 

- SO 42 Vodovod pitný – areálový 

- SO 51 Kanalizácia splašková 



 

  

- SO 52 Kanalizácia dažďová so vsakovacím systémom 

- SO 61.1 Distribučný STL plynovod 

- SO 61.2 Vnútroareálové STL rozvody 

- SO 71 VN prípojka - odbočenie z distribučnej siete 

- SO 72 VN prípojka - odberné miesto 

- SO 73 Areálové rozvody NN 

- SO 74 Vonkajšie osvetlenie komunikácií a parkovísk 

- SO 75 Trafostanica 

 

 

A.2. pozemkov zapísaných na LV č. 6815: 

 

- parcela KN-C  č. 3238/67, ostatná plocha  o výmere 1484 m2 

- parcela KN-C  č. 3238/106, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 236 m2 

- parcela KN-C  č. 3238/69, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2 

-  parcela KN-C  č. 3238/70, ostatná plocha o výmere 68 m2 

- parcela KN-C  č. 3238/90, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2087 m2  

- parcela KN-C  č. 3238/93, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1187 m2 

- parcela KN-C  č. 3238/95, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 390 m2 

- parcela KN-C  č. 3238/97, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 466 m2  

- parcela KN-C  č. 3238/99, ostatná plocha o výmere 33 m2 

- parcela KN-E  č. 3076/1, ostatná plocha  o výmere 224 m2 

- parcela KN-E  č. 3076/2, ostatná plocha  o výmere 371 m2 

- parcela KN-E  č. 3076/3, trvalý trávny porast  o výmere 10 m2   

 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 

ťarchy: podľa LV 

 

podľa geometrického plánu č. 36444499-73/2022 zo dňa 21.06.2022 vyhotovenom Ing. 

Kristiánom Slimákom  –  Globing Poprad, s. r. o., IČO: 364 444 99, úradne overenom 

Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom, dňa 24.06.2022 pod číslom G1-603/2022  

 

 

A.3. pozemku zapísaného na LV č. 6517: 

 

-  parcela KN-C  č.  2426/81, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 1661 m2       

 

spoluvlastnícky podiel: 6/10 

ťarchy: podľa LV 

 

z výlučného vlastníctva predávajúceho – Keraming, a. s., Jesenského 3839, 911 01 Trenčín, 

IČO: 31 431 968, 

 

do výlučného vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 

Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcovi  - Stredná športová 

škola, Francisciho 910/8, 058 01  Poprad,  IČO: 52439534, za kúpnu cenu 13 991 549,70  eur 

(11 659 624,75 eur bez DPH). 

 
 
 

 

- 2 - 



 

  

Kúpna cena bude zaplatená takto: 

Prvá splátka kúpnej ceny do 21 dní odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech 

Prešovského samosprávneho kraja a ďalšie splátky v nasledujúcich rokoch vždy k 30. 6. 

príslušného roka. Splátky budú rovnomerné vo výške 3 000 000 eur, posledná splátka bude 

doplatkom kúpnej ceny.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1048 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa                

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

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

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

územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 bod 1 písm. e) a s § 6 bod 2 

písm. c)  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  

 

s c h v a ľ u j e   

 

prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Zlatník, obec Zlatník, okres Vranov nad Topľou, 

zapísaného na LV č. 221, a to: 

novovytvorenej parcely registra C KN 201/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3480 m2, 

odčlenenej od pôvodnej parcely registra C KN, parcelné číslo 201/1, zastavaná plocha o 

výmere 5763 m2, geometrickým plánom č. 67/2022 vyhotovenom firmou Marián Urban, 

GEODETUM, s.r.o., IČO: 465 2666 68, úradne overenom Okresným úradom Vranov nad 

Topľou, katastrálny odbor, dňa 28.07.2022 pod číslom G1- 535/2022. 

 

 spoluvlastnícky podiel: 1/1 

ťarchy: podľa LV 221 

 

z výlučného vlastníctva predávajúceho - obec Zlatník, 094 33 Zlatník, IČO: 00332984, 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 euro. 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

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

                     predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 

 

Katarína Očkaiová v. r.                  Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1049 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa                

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

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

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

územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 bod 1 písm. e) a s § 6 bod 2 

písm. c)  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  

 

s c h v a ľ u j e   

 

prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Lendak, obec Lendak, okres Kežmarok, zapísaného na 

LV č. 1 nasledovne: 

 

- parcela registra C KN 370/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4269 m2, 

- parcela registra C KN 968/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2255 m2, 

- parcela registra C KN 1474/49, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4555 m2 

 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 

ťarchy: bez zápisu 

 

z výlučného vlastníctva predávajúceho - obec Lendak, Kostolná 14, 059 07 Lendak, IČO: 

00326321, 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 3 € pri cene 1 €/pozemok. 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1050 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa                

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

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

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

územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 bod 1 písm. e) a s § 6 bod 2  

Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  

 

s c h v a ľ u j e   

 

prevod nehnuteľného majetku  - pozemkov v súvislosti so stavbou „III/3445 Prešov - 

Petrovany“, v k. ú. Petrovany a v k. ú. Záborské, a to:  

 
A.1.  

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1947/6, ostatná plocha o výmere 27 m2, oddelenej 

od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 575/2, orná pôda o výmere 1880 m2, vedenej na LV 

č. 2686, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 32/2020 vyhotovenom GEODET SABINOV, s. r. o., 083 01 

Sabinov, IČO: 47 177 918, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

12.05.2020 pod číslom G1-821/2020, 
 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 

Por. č. Vlastník 
Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Šarocký Ján, (manželka Anna) 1 / 6 
2 Lukáčová Kamila, 082 53, Petrovany, SR 1 / 12 
3 Čarnogurská Božena, Prešov, PSČ 080 01 2 / 3 
5 Ivanová Marta, 082 53, Petrovany 1 / 24 
6 Macko Ján, 082 53, Močarmany 1 / 24 
 Správca    

4 

Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, Bratislava 11, PSČ 817 15, 
Slovenská republika, IČO: 17335345, k vlastníkom č. 1 je pod por. č. 4 správa ku 
všetkým nehnuteľnostiam 

   

 
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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 1425,34 €.  

 

 



 

  

A.2. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1947/5, ostatná plocha o výmere 67 m2, oddelenej 

od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 566/1, orná pôda o výmere 7430 m2, vedenej na LV 

č. 1353, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 32/2020 vyhotovenom GEODET SABINOV, s. r. o., 083 01 

Sabinov, IČO: 47 177 918, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

12.05.2020 pod číslom G1-821/2020, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Stredňák Jozef 1 / 12 

2 Fejerčák Vladimír, Ing., 082 53, Petrovany 1 / 12 

4 Buzogaň Jozef, Prešov - Solivar, PSČ 080 05 1 / 12 

5 Lukáč Miroslav, Prešov, PSČ 080 01 1 / 24 

6 Lukáč Jaroslav, Giraltovce, PSČ 087 01, SR 1 / 24 

7 Pekárová Imelda, 082 53, Petrovany 1 / 2 

8 Kollárová Kamila, Mgr., Prešov, PSČ 080 01 1 / 12 

9 Sabol Jozef, 082 53, Petrovany, SR 1 / 12 

 Správca    

10 
Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, Bratislava 11, PSČ 817 15, Slovenská 
republika, IČO: 17335345, k vlastníkovi por. č. 1 je pod por. č. 10 správa na všetky 
parcely tohto lista vlastníctva 

   

 
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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 3536,91 €. 

  

A.3. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1941/75, ostatná plocha o výmere 12 m2, 

oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 616/1, orná pôda o výmere 1902 m2, 

vedenej na LV č. 1025, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 220003/2022 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 Prešov, 

IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 22.03.2022 

pod číslom G1-448/2022, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Kovaľová Mária 1 / 2 

2 Hricová Terézia, 044 43, Vajkovce, SR 1 / 2 

 Správca    

3 
 

Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, Bratislava 11, PSČ 817 15, Slovenská 
republika, IČO: 17335345, k vlastníkovi por. č. 1 je pod por. č. 3 správa na všetky 
parcely tohto listu vlastníctva 

   

 

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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 633,48 €.  

 
A.4. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1941/74, ostatná plocha o výmere 11 m2, 

oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 616/2, orná pôda o výmere 1903 m2, 

vedenej na LV č. 2054, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 220003/2022 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 Prešov, 

IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 22.03.2022 

pod číslom G1-448/2022, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Kovaľ Jozef, 082 53, Petrovany, SR, (manželka Mária) 1 / 2 

2 Kovaľová Mária 1 / 2 

 Správca    

3 
 

Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, Bratislava 11, PSČ 817 15, Slovenská 
republika, IČO: 17335345, k vlastníkovi por. č. 2 je pod por. č. 3 správa na všetky parcely 
tohto listu vlastníctva 

   

 
ťarchy: podľa LV 

 

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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 580,70 €.  

 
A.5. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1947/37 (diel č. 61), ostatná plocha o výmere 39 

m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 567/2, orná pôda o výmere 3851 m2, 

vedenej na LV č. 2528, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 2100042/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

2 Lukačová Verona, 082 05, Varhaňovce 2 / 20 

4 Holovič Jozef, Prešov, PSČ 080 01 1 / 5 

5 Varga Vladimír, Stropkov, PSČ 091 01 10 / 20 

6 Juricová Anna, 082 53, Petrovany 6 / 120 

7 Želinko Andrej, 082 01, Drienovská Nová Ves 2 / 120 

8 Hrabková Eva, Haniska, PSČ 080 01 4 / 120 

 Správca    

9 
Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, Bratislava 11, PSČ 817 15, Slovenská 
republika, IČO: 17335345, k vlastníkovi por. č. 3 je pod por. č. 9 správa na všetky 
parcely tohto lista vlastníctva 

   

 



 

  

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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 1852,93 €.  

 
A.6. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1941/37 (diel č.14), ostatná plocha o výmere 5 

m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 597/1, orná pôda o výmere 2202 m2, 

vedenej na LV č. 2763, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 2100042/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Nemec Štefan, (manželka Alžbeta) 1 / 3 

2 Roják Vladimír, Ing. a Miriam Rojáková, Mgr., Prešov, PSČ 080 01, SR 1 / 3 

3 Srokovský Ján, 082 53, Petrovany, SR 1 / 3 

 Správca    

4 
Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, Bratislava 11, PSČ 817 15, Slovenská 
republika, IČO: 17335345, k vlastníkovi por. č. 1 je pod por. č. 4 správa na všetky parcely 
tohto lista vlastníctva 

   

 

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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 263,94 €.  

 
A.7. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1986/105 (diel č. 12), ostatná plocha o výmere 

122 m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 515/82, orná pôda o výmere 3077 

m2, vedenej na LV č. 2164, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 2100041/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

13.12.2021 pod číslom G1-1380/2021, 

 

z výlučného vlastníctva predávajúceho: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Zusko Andrej, (manželka Mária) (SPF) 1 / 1 

 Správca    

2 
Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, Bratislava 11, PSČ 817 15, Slovenská 
republika, IČO: 17335345, k vlastníkovi por. č. 1 je správa k nehnuteľnosti na parcelné 
číslo 

   

 
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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 6440,38 €.  

 

A.8. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1986/109 (diel č. 9), ostatná plocha o výmere 47 

m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 515/49, orná pôda o výmere 3060 m2, 

vedenej na LV č. 2152, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 2100041/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

13.12.2021 pod číslom G1-1380/2021, 

 

z výlučného vlastníctva predávajúceho: 

 
Por. 

 č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Kožejová Verona (SPF) 1 / 1 

 Správca    

2 
Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, Bratislava 11, PSČ 817 15, Slovenská 
republika, IČO: 17335345, k vlastníkovi por. č. 1 je pod por. č. 2 správa na všetky parcely 
tohto lista vlastníctva 

   

 

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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 2481,13 €.  

 
A.9. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1986/112 (diel č. 11), ostatná plocha o výmere 

25 m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 515/81, orná pôda o výmere 1895 

m2, vedenej na LV č. 536, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 2100041/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

13.12.2021 pod číslom G1-1380/2021, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Kičurová Anna  1 / 2 

2 Kičura Jozef, PhDr., 080 05, Ruská Nová Ves 1 / 8 

3 Olejníková Jolana 082 53, Petrovany 1 / 8 

4 Židová Marta, Prešov, PSČ 080 01 1 / 8 

5 Kičura Miroslav, 190 00, Praha 9, ČR 1 / 16 

6 Pohorská Anna, 566 01, Vysoké Mýto, ČR 1 / 16 

 Správca    

7 
Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, Bratislava 11, PSČ 817 15, Slovenská 
republika, IČO: 17335345, k vlastníkovi por. č. 1 je pod por. č. 7 správa na všetky parcely 
tohto lista vlastníctva 

   

 



 

  

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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 1319,75 €.  

 
A.10. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1941/60, ostatná plocha o výmere 9 m2, oddelenej 

od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 621/4, orná pôda o výmere 2751 m2, vedenej na LV 

č. 2047, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 220003/2022 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 Prešov, 

IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 22.03.2022 

pod číslom G1-448/2022, 

 

z výlučného vlastníctva predávajúceho: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Kovaľ Jozef, 082 53, Petrovany, SR, (manželka Mária) 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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 475,11 €. 

  

A.11. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1947/25 (diel č. 49), ostatná plocha o výmere 19 

m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 554/2, orná pôda o výmere 6388 m2, 

vedenej na LV č. 159, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 2100042/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

 č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Pruchnerovičová Marta, 082 53, Petrovany 1 / 63 

2 Sokolová Marta, Bratislava 1, PSČ 811 01 1 / 14 

3 Tkáč Peter, Lipany, PSČ 082 71 1 / 42 

4 Gatnáreková Daniela, Prešov, PSČ 080 01 1 / 28 

5 Španková Marta, Liptovský Mikuláš - Palúdzka, PSČ 031 01, 23 / 210 

6 Michaľaková Helena, 082 53, Petrovany 2 / 7 

7 Jureková Jarmila, Drienov, PSČ 082 04 1 / 7 

8 Hatoková Marta, 082 53, Petrovany 1 / 14 

10 Koma Jozef, Ing., Košice-sever, PSČ 040 01 1 / 28 

11 Tkáč Radoslav, 082 53, Močarmany, SR 1 / 126 

12 Tkáč Ľubomír, 082 53, Močarmany 1 / 126 

13 Vargová Alena, Prešov, PSČ 080 01 1 / 126 

15 Nemcová Helena, Prešov, PSČ 080 01 1 / 35 



 

  

16 Lukáč Jozef, Prešov, PSČ 080 01 1 / 35 

17 Nemcová Božena, Mgr., 082 66, Uzovce 1 / 63 

18 Spišák Vincent, 082 53, Petrovany, SR 1 / 63 

19 Kristína Spišaková, 082 52, Kokošovce 1 / 63 

20 Spišak Alexander, 082 52, Kokošovce 1 / 63 

21 Spišák Vladimír, Prešov, PSČ 080 01 1 / 63 

22 Juricová Anna, 082 53, Petrovany 1 / 42 

23 Želinko Andrej, 082 01, Drienovská Nová Ves 1 / 126 

24 Hrabková Eva, Haniska, PSČ 080 01 1 / 126 

25 Koleničová Beáta, Bc., 082 53, Petrovany 1 / 126 

 
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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 1002,99 €.  

 
A.12. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1941/43 (diel č. 20), ostatná plocha o výmere 10 

m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 603, orná pôda o výmere 7606 m2, 

vedenej na LV č. 2749, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 2100042/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 

Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Součková Daniela, MUDr., Prešov, PSČ 080 01 5 / 54 

2 Spišák Vladimír, 082 52, Kokošovce 5 / 18 

3 Ivanko Ján, Ing., Banská Bystrica, PSČ 974 01 8 / 18 

4 Spišáková Zuzana, 082 53, Petrovany 5 / 162 

5 Lörincová Mária, Mgr., Košice, PSČ 040 12 5 / 162 

6 Jurková Eva, 082 53, Petrovany 5 / 162 

7 Kolenič Ondrej, 082 53, Petrovany 25 / 324 

8 
Lörincová Mária, Mgr., Košická Polianka, Sady nad Torysou,  
PSČ 044 41 

5 / 324 

 

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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 527,89 €. 

  
A.13. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1941/26 (diel č. 3), ostatná plocha o výmere 11 

m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 584/2, orná pôda o výmere 890 m2, 

vedenej na LV č. 2774, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 



 

  

vytvorená geometrickým plánom č. 2100042/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Součková Daniela, MUDr., Prešov, PSČ 080 01, SR 5 / 54 

2 Spišák Vladimír, 082 52, Kokošovce, SR 5 / 18 

3 Matejčíková Mária, 991 21, č. 72, SR 4 / 27 

4 Takáčová Terézia, Šaľa, PSČ 927 01, SR 4 / 27 

5 Leško Andrej, Prešov, PSČ 080 01, SR 4 / 27 

6 
Lörincová Mária, Mgr., Košická Polianka 156, Sady nad Torysou,  
PSČ 044 41, SR 

5 / 162 

7 Jurková Eva, 082 53, Petrovany, SR 5 / 162 

8 Kolenič Ondrej, 082 53, Petrovany, SR 25 / 324 

9 
Lörincová Mária, Mgr., Košická Polianka 156, Sady nad Torysou, 
 PSČ 044 41, SR 

5 / 324 

10 Spišáková Zuzana, Bc., 082 53, Petrovany, SR 5 / 162 

 

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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 580,69 €.  

 

A.14. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1941/49 (diel č. 26), ostatná plocha o výmere 6 

m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 610/2, orná pôda o výmere 1719 m2, 

vedenej na LV č. 2762, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1947/60 (diel č. 84), zastavaná plocha o výmere 

3 m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 610/2, orná pôda o výmere 1719 m2, 

vedenej na LV č. 2762, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorené geometrickým plánom č. 2100042/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Vanca Štefan, Drienov, PSČ 082 04, SR 1 / 2 

2 Kokoška Jozef, 082 53, Petrovany, SR 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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 475,12 €.  

 



 

  

A.15. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1945/7 (diel č.37), ostatná plocha o výmere 5 m2, 

oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 582, orná pôda o výmere 5405 m2, vedenej 

na LV č. 2338, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1947/58 (diel č. 82), zastavaná plocha o výmere 

8 m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 582, orná pôda o výmere 5405 m2, 

vedenej na LV č. 2338, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 2100042/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Havrillová Mária, PaedDr., Drienov, PSČ 082 04 1 / 2 

2 Hale Stanislava, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice 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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 686,28 €.  

 

A.16. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1947/30 (diel č. 54), ostatná plocha o výmere 28 

m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 560/2, orná pôda o výmere 3844 m2, 

vedenej na LV č. 2615, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 2100042/2021, vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Hale Stanislava, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice 1 / 2 

2 Hirková Martina, 082 53, Petrovany 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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 1478,12 €.  

 
A.17. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1986/111 (diel č. 10), ostatná plocha o výmere 

15 m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 515/78, orná pôda o výmere 1880 

m2, vedenej na LV č. 2755, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 



 

  

vytvorená geometrickým plánom č. 2100041/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

13.12.2021 pod číslom G1-1380/2021, 

 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1947/44 (diel č. 68), ostatná plocha o výmere 17 

m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 574/1, orná pôda o výmere 3608 m2, 

vedenej na LV č. 2755, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 2100042/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Sabol Peter, 082 53, Petrovany, SR 2 / 12 

2 
Pastír Martin, Ing., Bratislava - Podunajské Biskupice, 
821 06 

1 / 48 

3 Martavuzová Mária, Mgr., 082 35, Hermanovce 1 / 48 

4 Pastir Peter, 082 53, Petrovany 1 / 48 

5 Pištejová Emília, Prešov - Solivar, PSČ 080 05 1 / 12 

6 Pastirová Mária, Prešov, PSČ 080 01 1 / 48 

7 Očenášová Jana, Drienov, PSČ 082 04 7 / 12 

8 Lešková Mária, 082 05, Varhaňovce 1 / 12 

 

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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 1689,32 €.  

 
A.18. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 2000/9 (diel č.108), vodná plocha o výmere 2 m2, 

oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 564/1, orná pôda o výmere 6999 m2, 

vedenej na LV č. 100, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1945/6 (diel č. 36), ostatná plocha o výmere 3 

m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 564/1, orná pôda o výmere 6999 m2, 

vedenej na LV č. 100, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1947/35 (diel č. 59), zastavaná plocha o výmere 

28 m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 564/1, orná pôda o výmere 6999 

m2, vedenej na LV č. 100, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorené geometrickým plánom č. 2100042/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 

 

 



 

  

Por. 

 č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Jacková Mária, 082 53, Petrovany 28 / 80 

2 Čuha Vladimír, 082 01, Kendice 2 / 240 

4 
Mrázová Mária, Prešov,  
PSČ 080 01 

11 / 80 

5 Kolenič Ondrej, 082 53, Petrovany 14 / 80 

6 Janková Marta, 082 01, Kendice 14 / 80 

7 Baran Jozef, 082 01, Kendice 2 / 240 

8 Mikolajová Anna, 082 01, Kendice 2 / 240 

9 
Pastír Martin, Ing., Bratislava - Podunajské Biskupice,  
PSČ 821 06 

11 / 400 

10 
Pastír Martin, Bratislava - Podunajské Biskupice,  
PSČ 821 06 

11 / 400 

11 Martavuzová Mária, Mgr., 082 35, Hermanovce 11 / 400 

12 Pastir Peter, 082 53, Petrovany 11 / 400 

13 Daňo Stanislav, 082 53, Petrovany 11 / 800 

14 
Pastirová Mária, Prešov,  
PSČ 080 01 

11 / 800 

 
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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 1742,08 €.  

 
A.19. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1947/36 (diel č. 60), zastavaná plocha o výmere 

46 m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 565/2, orná pôda o výmere 6951 

m2, vedenej na LV č. 2203, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 2100042/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Sopková Anna, 082 53, Petrovany 1 / 4 

2 Sabanoš Ján, 082 53, Petrovany 1 / 4 

3 Jacková Mária, 082 53, Petrovany 1 / 4 

4 
Pastír Martin, Ing., Bratislava - Podunajské Biskupice,  
PSČ 821 06 

1 / 10 

6 Martavuzová Mária, Mgr., 082 35, Hermanovce 1 / 20 

7 Pastir Peter, 082 53, Petrovany 1 / 20 

8 Daňo Stanislav, 082 53, Petrovany 1 / 40 

9 Pastirová Mária, Prešov, PSČ 080 01 1 / 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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 2428,36 €.  



 

  

A.20. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1941/32 (diel č. 9), ostatná plocha o výmere 16 

m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 592, orná pôda o výmere 3354 m2, 

vedenej na LV č. 623, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 2100042/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

 č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Kipikašová Slávka, Prešov - Solivar, PSČ 080 05 1 / 4 

2 Sopko Peter, Bc., 082 53, Petrovany, SR 1 / 4 

3 Sabanoš Ján, 082 53, Petrovany 1 / 4 

4 Pastírová Lucia, Mgr., Prešov, PSČ 080 01 2 / 20 

6 Martavuzová Mária, Mgr., 082 35, Hermanovce 1 / 20 

7 Pastir Peter, 082 53, Petrovany, SR  1 / 20 

8 Pastírová Lucia, Mgr., Prešov, PSČ 080 01 1 / 40 

9 Pastírová Lucia, Mgr., Prešov, PSČ 080 01 1 / 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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 844,64 €.  

 

A.21. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1947/42 (diel č. 66), zastavaná plocha o výmere 

13 m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 572/1, orná pôda o výmere 3422 

m2, vedenej na LV č. 624, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 2100042/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Sabol Peter, 082 53, Petrovany 2 / 3 

3 
Pastír Martin, Ing., Bratislava - Podunajské Biskupice,  
PSČ 821 06 

1 / 15 

4 
Pastír Martin, Ing., Bratislava - Podunajské Biskupice,  
PSČ 821 06 

1 / 15 

5 Martavuzová Mária, Mgr., 082 35, Hermanovce 1 / 15 

6 Pastir Peter, 082 53, Petrovany, SR 1 / 15 

7 Daňo Stanislav, 082 53, Petrovany 1 / 30 

8 Pastirová Mária, Prešov, PSČ 080 01 1 / 30 

 

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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 686,27 €.  

 

A.22. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1941/48 (diel č. 25), ostatná plocha o výmere 13 

m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 609/1, orná pôda o výmere 2623 m2, 

vedenej na LV č. 2517, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1947/59 (diel č. 83), zastavaná plocha o výmere 

1 m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 609/1, orná pôda o výmere 2623 m2, 

vedenej na LV č. 2517, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorené geometrickým plánom č. 2100042/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Kokoška Jozef, 082 53, Petrovany, SR 1 / 3 

2 Sedlák Jozef, Mgr., 082 53, Záborské, SR 1 / 3 

3 Sabol Jozef a Mária Sabolová, 082 01, Kendice, SR 3 / 12 

5 Sabol Jozef, 082 01, Kendice, SR 1 / 12 

 

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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 739,08 €.  

 

A.23. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1947/22 (diel č.46), zastavaná plocha o výmere 

3 m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 550/1, orná pôda o výmere 4328 m2, 

vedenej na LV č. 2782, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 2100042/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Romaňáková Justína, 082 53, Petrovany, SR 2 / 12 

2 Kovaľová Oľga, 082 53, Petrovany, SR 2 / 12 

3 Climent Kovaľová Lenka, 082 53, Petrovany, SR 8 / 12 

 
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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 158,38 €.  



 

  

A.24. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1941/63, ostatná plocha o výmere 17 m2, 

oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 621/1, orná pôda o výmere 3679 m2, 

vedenej na LV č. 2745, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 220003/2022 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 Prešov, 

IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 22.03.2022 

pod číslom G1-448/2022, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Macková Dominika, 082 53, Petrovany, SR 2 / 12 

2 Kovaľová Oľga, 082 53, Petrovany, SR 2 / 12 

3 Kovaľ Peter, Drienov, PSČ 082 04, SR 8 / 12 

 
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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 897,43 €.  

 
A.25. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1941/28 (diel č. 5), ostatná plocha o výmere 13 

m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 588/1, orná pôda o výmere 1554 m2, 

vedenej na LV č. 584, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 2100042/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Sabanošová Anastázia, 082 53, Petrovany, SR 1 / 3 

2 Ferencová Anastázia, MVDr., Krásnohorské Podhradie, PSČ 049 41, SR 1 / 3 

3 Varga Igor, Prešov, PSČ 080 01, SR 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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 686,28 €.  

 
A.26. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1947/50 (diel č.74), zastavaná plocha o výmere 

20 m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 579/1, orná pôda o výmere 4665 

m2, vedenej na LV č. 1543, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 



 

  

vytvorená geometrickým plánom č. 2100042/2021vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 

z výlučného vlastníctva predávajúceho: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Wilková Michaela, MUDr., 071 01 Michalovce 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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 1055,80 €.  

 
A.27. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1947/39 (diel č. 63), zastavaná plocha o výmere 

40 m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 569/2, orná pôda o výmere 3917 

m2, vedenej na LV č. 437, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 2100042/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Drobný Marek, 082 53, Petrovany 2 / 24 

2 Dzvonár Miroslav, 082 52, Kokošovce 1 / 32 

3 Havrila Igor, 082 53, Petrovany 1 / 4 

4 Kaššayová Helena, 082 53, Petrovany 3 / 16 

5 Antoňáková Danka, 082 53, Petrovany 3 / 16 

7 Hatok Peter, Mgr., 082 53, Petrovany 2 / 24 

8 Hatok Imrich, 082 53, Petrovany 1 / 12 

9 Dzvoňár Stanislav, 082 52, Kokošovce 1 / 32 

12 Matějková Věra, Beroun, PSČ 266 01, ČR  1 / 16 

 

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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 2111,63 €.  

 
A.28. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1941/69, ostatná plocha o výmere 22 m2, 

oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 618, orná pôda o výmere 4019 m2, vedenej 

na LV č. 1336, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 220003/2022 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 Prešov, 

IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 22.03.2022 

pod číslom G1-448/2022, 



 

  

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 
Terézia Onofrejová Součková, Mgr., Prešov,  
PSČ 080 01 

1 / 2 

2 Součková Daniela, MUDr., Prešov, 080 01 1 / 2 

 
ťarchy: podľa LV 

 

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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 1161,38 €.  

 
A.29. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1941/38 (diel č. 15), ostatná plocha o výmere 5 

m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 597/2, orná pôda o výmere 2202 m2, 

vedenej na LV č. 1693, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 2100042/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 

z výlučného vlastníctva predávajúceho: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Kolenič Jaroslav, Trnava, PSČ 917 00, SR 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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 263,95 €.  

 

A.30. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1947/41 (diel č. 65), zastavaná plocha o výmere 

29 m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 571/2, orná pôda o výmere 6818 

m2, vedenej na LV č. 1721, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 2100042/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Kolenič František, 082 53, Petrovany 1 / 8 

2 Kovaľová Anna, 082 53, Petrovany 1 / 8 

3 Sopková Marta, 082 53, Petrovany 1 / 8 

4 Kolenič Peter, Ing., 082 53, Petrovany 1 / 8 

5 Kolenič Jaroslav, Trnava, PSČ 917 00 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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 1530,90 €.  

 

A.31. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1941/50 (diel č. 27), ostatná plocha o výmere 6 

m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 611, orná pôda o výmere 3886 m2, 

vedenej na LV č. 2467, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1947/61 (diel č. 85), zastavaná plocha o výmere 

5 m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 611, orná pôda o výmere 3886 m2, 

vedenej na LV č. 2467, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorené geometrickým plánom č. 2100042/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Krivý Peter, Prešov, PSČ 080 01 1 / 5 

2 Nemec František, 082 53, Petrovany 8 / 18 

3 Sedlák František, 082 53, Petrovany, SR  4 / 18 

6 Jánošík Ľuboš, 082 53, Petrovany 1 / 15 

7 Krivý Ján, 951 45, Dolné Lefantovce 1 / 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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 580,71 €.  

 
A.32. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1941/62, ostatná plocha o výmere 8 m2, oddelenej 

od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 621/2, orná pôda o výmere 1843 m2, vedenej na LV 

č. 2824, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 220003/2022 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 Prešov, 

IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 22.03.2022 

pod číslom G1-448/2022, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por.

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Jurko Ján, Ing., Sereď, PSČ 926 01, SR 1 / 7 

2 Jankovičová Monika, Mgr., Petrovany, PSČ 082 53, SR 1 / 7 

3 Kolenič Jaroslav, Trnava, PSČ 917 00, SR 1 / 7 

4 Kovaľ Jozef, 082 53, Petrovany, SR 5 / 14 

5 Engeľ Ľuboš, Košice, PSČ 040 11, SR 3 / 14 



 

  

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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 422,32 €.  

 
A.33. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1941/65, ostatná plocha o výmere 10 m2, 

oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 620/2, orná pôda o výmere 1945 m2, 

vedenej na LV č. 142, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 220003/2022 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 Prešov, 

IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 22.03.2022 

pod číslom G1-448/2022, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Šuták Martin, Prešov, PSČ 080 01, SR 3 / 4 

6 Birknerová Mária, Prešov, PSČ 080 01, SR 1 / 6 

8 Birkner Erik, Prešov, PSČ 080 01, SR 1 / 12 

 
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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 527,90 €.  

 
A.34. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1941/42 (diel č. 19), ostatná plocha o výmere 3 

m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 600/3, orná pôda o výmere 2275 m2, 

vedenej na LV č. 146, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 2100042/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Šuták Martin, Prešov, PSČ 080 01, SR 3 / 4 

4 Birknerová Mária, Prešov, PSČ 080 01, SR 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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 158,37 €.  

 
 



 

  

A.35. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1941/40 (diel č. 17), ostatná plocha o výmere 4 

m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 600/1, orná pôda o výmere 2275 m2, 

vedenej na LV č. 2798, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 2100042/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por.

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Štefančin Stanislav, Ing., 086 42, Hertník, SR 1 / 2 

2 Fejerčák Ľubomír, 082 53, Močarmany, SR 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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 211,16 €.  

 

A.36. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1941/67, ostatná plocha o výmere 9 m2, oddelenej 

od pôvodnej parcely registra C KN parcelné číslo 1941/3, orná pôda o výmere 1814 m2, vedenej na 

LV č. 1068, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 220003/2022 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 Prešov, 

IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 22.03.2022 

pod číslom G1-448/2022, 

 

z výlučného vlastníctva predávajúceho: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Štefančin Stanislav, Ing., 086 42, Hertník, SR 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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 475,11 €.  

 
A.37. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1941/35 (diel č. 12), ostatná plocha o výmere 5 

m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 596/1, orná pôda o výmere 1710 m2, 

vedenej na LV č. 596, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 2100042/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 

I. z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 



 

  

Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Nemcová Mária, 082 53, Petrovany, SR 1 / 8 

2 Rjapoš Jozef, 082 53, Petrovany, SR 1 / 12 

3 Havrillová Mária, PaedDr., Drienov, PSČ 082 04, SR 1 / 24 

4 Sabol Jozef, 082 53, Petrovany, SR 11 / 24 

5 Vártásová Katarína, 044 02, Turňa nad Bodvou, SR 1 / 72 

6 Grebeči Róbert, Prešov, PSČ 080 01, SR 1 / 72 

7 DE HAAN Mária, Zevennar, Holandsko 1 / 72 

9 Sedlák Jaroslav, Ing., Košice 11, PSČ 040 11, SR 1 / 8 

 
II. z podielového spoluvlastníctva predávajúceho: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

8 Kočiško Juraj, Prešov - Solivar, PSČ 080 05, SR 1 / 8 

 
ťarchy: podľa LV 

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 správcovi – Správa a údržba ciest Prešovského 

samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 263,96 €.  

 
A.38. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1947/54 (diel č. 78), zastavaná plocha o výmere 

19 m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 580/4, orná pôda o výmere 8813 

m2, vedenej na LV č. 681, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 2100042/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Nemcová Mária, 082 53, Petrovany 1 / 3 

2 Sedlák Jaroslav, Ing., Košice 11, PSČ 040 11, SR 1 / 3 

3 Kolenič Ondrej, Petrovany, PSČ 082 53 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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 1003,02 €.  

 
A.39. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1941/29 (diel č. 6), ostatná plocha o výmere 11 

m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 588/2, orná pôda o výmere 1555 m2, 

vedenej na LV č. 2841, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 



 

  

vytvorená geometrickým plánom č. 2100042/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Baran Ľubomír, Ing., 040 12 Košice, SR 1 / 4 

2 Komová Mária, 082 01, Kendice, SR 1 / 4 

3 Rimáková Františka, Kendice, PSČ 082 01, SR 1 / 4 

4 Sopková Anna, 082 01, Kendice, SR 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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 580,68 €.  

 
A.40. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1947/29 (diel č. 53), zastavaná plocha o výmere 

18 m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 560/1, orná pôda o výmere 3886 

m2, vedenej na LV č. 1849, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 2100042/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Kolenič Jozef, 082 53, Petrovany 1 / 3 

2 Vargovčíková Irena, 082 53, Petrovany 1 / 3 

3 Fečová Elena, Prešov, PSČ 080 01 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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 950,22 €.  

 

A.41. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 2000/8 (diel č. 107), vodná plocha o výmere 1 

m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 562, ostatná plocha o výmere 3888 

m2, vedenej na LV č. 214, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1947/34 (diel č. 58), zastavaná plocha o výmere 

13 m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 562, ostatná plocha o výmere 3888 

m2, vedenej na LV č. 214, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 



 

  

vytvorené geometrickým plánom č. 2100042/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

2 Jurková Elena, 044 43, Budimír, SR 5 / 12 

3 Nemec Jozef, Ing., Prešov, PSČ 080 01 1 / 12 

4 Chlupová Jana, 082 53, Petrovany 1 / 6 

5 Nemec František, 082 53, Petrovany 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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 739,08 €.  

 
A.42. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1999/5 (diel č. 105), zastavaná plocha o výmere 

47 m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 507/1, orná pôda o výmere 1426 

m2, vedenej na LV č. 818, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 2100042/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Olejníková Mária, 082 53, Petrovany, SR 1 / 8 

2 Nemec František, 082 53, Petrovany, SR 3 / 4 

3 Lavríková Iveta, PharmDr., Bardejov, PSČ 085 01 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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 2481,13 €. 

  

A.43. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1941/68, ostatná plocha o výmere 10 m2, 

oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 619, orná pôda o výmere 1816 m2, vedenej 

na LV č. 1415, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 220003/2022 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 Prešov, 

IČO: 53 333 241, úradne overeného Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

22.03.2022 pod číslom G1-448/2022, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 



 

  

Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Gatnáreková Daniela, Prešov, PSČ 080 01 1 / 20 

2 Sabolčík Ondrej, 082 05, Varhaňovce, SR 1 / 10 

3 Jankovičová Monika, Mgr., Petrovany, PSČ 082 53 1 / 5 

4 Krivá Mária, 082 53, Petrovany 1 / 10 

6 Nemec František, 082 53, Petrovany 1 / 2 

8 Koma Jozef, Ing., Košice-sever, PSČ 040 01 1 / 20 

 
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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 527,91 €.  

 
A.44. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1941/31 (diel č. 8), ostatná plocha o výmere 12 

m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 589/2, orná pôda o výmere 2101 m2, 

vedenej na LV č. 1708, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorená geometrickým plánom č. 2100042/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Nemec František, 082 53, Petrovany, SR 2 / 3 

2 Jánošík Ľuboš, 082 53, Petrovany, SR 1 / 9 

3 Karaffová Anna, Košice, PSČ 040 23, SR 1 / 9 

4 Krivý Peter, Prešov, PSČ 080 01 1 / 9 

 
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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 633,49 €.  

 

A.45. 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1947/26 (diel č. 50), zastavaná plocha o výmere 

7 m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 555/1, orná pôda o výmere 2184 m2, 

vedenej na LV č. 1884, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 1947/31 (diel č. 55), zastavaná plocha o výmere 

26 m2, oddelenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 561/1, orná pôda o výmere 1850 

m2, vedenej na LV č. 1884, k. ú. Petrovany, obec Petrovany, okres Prešov, 

 

vytvorené geometrickým plánom č. 2100042/2021 vyhotovenom GEOTARGET, s. r. o., 080 01 

Prešov, IČO: 53 333 241, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 

10.01.2021 pod číslom G1-1382/2021, 

 

z výlučného vlastníctva predávajúceho: 



 

  

Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Nemec František, 082 53, Petrovany 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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 1742,07 €.  

 
A.46. 

- parcely registra C KN parcelné číslo 1395, zastavaná plocha o výmere 192 m2, vedenej na LV č. 1060, 

k. ú. Záborské, obec Záborské, okres Prešov, 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
Por. 

č. 
Vlastník 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Kizák Martin, Prešov, PSČ 080 01 1 / 4 

3 Bakoňová Miriama, Prešov, PSČ 080 01 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 52,79 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 5067,84 €.  

 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 
 

 
 

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

                    predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 
 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 

 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1051 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa                

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

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

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

územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 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 v súvislosti s majetkovoprávnym vysporiadaním areálu 

vysunutého pracoviska Hanušovce nad Topľou, v súlade s § 16 bod  1 písm. e) a s § 6 bod 2 

písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja 

v platnom znení, nachádzajúceho sa v k. ú. Ďurďoš, obec Ďurďoš, okres Vranov nad Topľou, 

a to: 

 
A.1.  

- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 181/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

137 m2,  

 

vytvorená z parcely registra C KN, parcelné číslo 181/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2769 m2 

a parcely registra C KN, parcelné číslo 181/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 233 m2, vedených 

na LV č. 183, geometrickým plánom č. 46/2021 zo dňa 18. 05. 2021 vyhotovenom firmou Ing. Marián 

Urban – GEODET, 094 14 Sečovská Polianka, IČO: 46932585, úradne overenom Okresným úradom 

Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 20. 05. 2021 pod číslom G1-303/2021, 

 

ťarchy: bez zápisu 

 

z výlučného vlastníctva predávajúceho: 

 

2. Gabriela Imrová, 094 31 Ďurďoš, občan SR, spoluvlastnícky podiel 1/1 

 

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 1,94 eur/m2, čo predstavuje kúpnu cenu 265,78 eur. 

 

A.2. 

- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 180/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 

m2,  

- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 181/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

136 m2, 



 

  

vytvorené z parcely registra E KN, parcelné číslo 96/104, orná pôda o výmere  307 m2, vedenej na LV 

č. 95, geometrickým plánom č. 46/2021 zo dňa 18. 05. 2021 vyhotovenom firmou Ing. Marián Urban – 

GEODET, 094 14 Sečovská Polianka, IČO: 46932585, úradne overenom Okresným úradom Vranov 

nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 20. 05. 2021 pod číslom G1-303/2021, 

 

ťarchy: bez zápisu 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 

2. Mária Letošníková, 040 22 Košice, občan SR, spoluvlastnícky podiel 1/2 

3. Ľuboš Sabo, 094 31 Hanušovce nad Topľou, občan SR, 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 správcovi – Správa a údržba ciest Prešovského 

samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, 

 

za kúpnu cenu 1,94 eur/m2, čo predstavuje kúpnu cenu spolu 300,70 eur, 

a to predstavuje sumu 150,35 eur pre Máriu Letošníkovú a sumu 150,35 eur pre Ľuboša Saboa. 

 

A.3. 

- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 180/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 101 

m2, 

- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 273/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 292 

m2,   

 

vytvorené z parcely registra E KN, parcelné číslo 97/1, trvalý trávnatý porast o výmere 1060 m2, vedenej 

na LV č. 348, geometrickým plánom č. 46/2021 zo dňa 18. 05. 2021 vyhotovenom firmou Ing. Marián 

Urban – GEODET, 094 14 Sečovská Polianka, IČO: 46932585, úradne overenom Okresným úradom 

Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 20. 05. 2021 pod číslom G1-303/2021, 

 

ťarchy: bez zápisu 

 

z výlučného vlastníctva predávajúceho: 

 

3. Zuzana Kaňuková, 094 31 Remeniny, občan SR, spoluvlastnícky podiel 1/1 

 

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 1,94 eur/m2, čo predstavuje kúpnu cenu 762,42 eur. 

 

A.4. 

- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 181/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

157 m2,  

 

vytvorená z parcely registra E KN, parcelné číslo 96/2, orná pôda o výmere 7023 m2, vedenej na LV č. 

152, geometrickým plánom č. 46/2021 zo dňa 18. 05. 2021 vyhotovenom firmou Ing. Marián Urban – 

GEODET, 094 14 Sečovská Polianka, IČO: 46932585, úradne overenom Okresným úradom Vranov 

nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 20. 05. 2021 pod číslom G1-303/2021, 

 

ťarchy: bez zápisu 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 



 

  

1. Mária Letošníková, 040 22 Košice, občan SR, spoluvlastnícky podiel 4/8 

2. Andrej Ihnát, (ž. Anna) (SPF) spoluvlastnícky podiel 1/4 

3. Jarmila Czibulová, 059 41 Tatranská Štrba, občan SR, spoluvlastnícky podiel 1/12 

5. Eva Mikitová, 080 01 Prešov, občan SR, spoluvlastnícky podiel 1/12 

7. Jarmila Czibulová, 059 41 Tatranská Štrba, občan SR, spoluvlastnícky podiel 1/24 

8. Eva Mikitová, 080 01 Prešov, občan SR, spoluvlastnícky podiel 1/24 

 

Správca:  

6. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 47 Bratislava 11, SR, IČO: 17335345, k 

vlastníkovi č. 2 je pod por. č. 6 správa ku všetkým nehnuteľnostiam 

 

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 1,94 eur/m2, čo predstavuje kúpnu cenu spolu 304,58 eur, a to predstavuje sumu 

152,29 eur pre Máriu Letošníkovú, sumu 76,15 eur pre Andreja Ihnáta v zastúpení Slovenského 

pozemkového fondu, sumu 25,38 eur pre Jarmilu Czibulovú, sumu 25,38 eur pre Evu Mikitovú, sumu 

12,69 eur pre Jarmilu Czibulovú a sumu 12,69 eur pre Evu Mikitovú. 

 

A.5. 

- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 180/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 99 

m2, 

- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 273/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 823 

m2,   

 

vytvorené z parcely registra E KN, parcelné číslo 97/22, trvalý trávnatý porast o výmere 922 m2, vedenej 

na LV č. 311, geometrickým plánom č. 46/2021 zo dňa 18. 05. 2021 vyhotovenom firmou Ing. Marián 

Urban – GEODET, 094 14 Sečovská Polianka, IČO: 46932585, úradne overenom Okresným úradom 

Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 20. 05. 2021 pod číslom G1-303/2021, 

 

ťarchy: bez zápisu 

 

z výlučného vlastníctva predávajúceho: 

 

4. Ing. Ján Bulla, 040 01 Košice, občan SR, spoluvlastnícky podiel 1/1 

 

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 1,94 eur/m2, čo predstavuje kúpnu cenu 1788,68 eur. 

 

A.6 

- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 180/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

120 m2,  

- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 181/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

34 m2,  

- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 273/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 135 

m2,  

 

vytvorené z parcely registra E KN, parcelné číslo 97/21, trvalý trávnatý porast o výmere 746 m2, vedenej 

na LV č. 40, geometrickým plánom č. 46/2021 zo dňa 18. 05. 2021 vyhotovenom firmou Ing. Marián 

Urban – GEODET, 094 14 Sečovská Polianka, IČO: 46932585, úradne overenom Okresným úradom 

Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 20. 05. 2021 pod číslom G1-303/2021, 



 

  

ťarchy: bez zápisu 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 

2. Anna Velebirová, (SPF), spoluvlastnícky podiel 1/3 

4. Helena Straková, Grodzin, 094 31 Ďurďoš, občan SR, spoluvlastnícky podiel 2/6 

6. Silvia Kolesáriková, Grodzin, 094 31 Ďurďoš, občan SR, spoluvlastnícky podiel 2/6  

 

Správca:  

3. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 47 Bratislava 11, SR, IČO: 17335345, k 

vlastníkovi č. 2 je pod por. č. 3 správa ku všetkým nehnuteľnostiam 

 

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 1,94 eur/m2, čo predstavuje kúpnu cenu spolu 560,67 eur, 

a to predstavuje sumu 186,89 eur pre Annu Velebirovú v zastúpení Slovenského pozemkového fondu, 

sumu 186,89 eur pre Helenu Strakovú a sumu 186,89 eur pre Silviu Kolesárikovú. 

 

Všeobecná hodnota majetku bola stanovená znaleckým posudkom č. 46/2021 zo dňa 30. 06. 2021 

vyhotovenom Ing. Jozefom Miklošom, 094 21 Nižný Hrabovec, znalcom v odbore stavebníctvo, 

odvetvia pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o 

stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 
 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 
 

Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 

 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1052 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k návrhu na schválenie neupotrebiteľnosti, vyradenie a fyzickú likvidáciu hnuteľného 

a nehnuteľného majetku PSK  

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

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

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

majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 ods. (1) písm. 

f), a w) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení a čl. VII. 

Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK 

 

A.     s c h v a ľ u j e   

 

A.1. neupotrebiteľnosť a vyradenie neaktuálnej nepoužiteľnej projektovej dokumentácie z účtu 

042 Obstarávanie dlhodobého hmotného majetku - zmarená investícia v hodnote 59 738,00 eur 

v správe SOŠ dopravná, Volgogradská 3, Prešov; projektová dokumentácia vypracovaná v roku 

2009 k žiadosti o NFP na projekt s názvom: „Rekonštrukcia objektu“  

 

A.2. vyradenie a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného majetku v správe organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a majetku v nájme spoločnosti ORAGRO-V, s. r. o., 029 51 

Ťapešovo 168, podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. 1 tohto uznesenia 

 

A.3. neupotrebiteľnosť, vyradenie a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného nehnuteľného 

majetku v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Obchodnej akadémie 

v Humennom; SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka v Bardejove; SÚC PSK 

a majetku v nájme spoločnosti ORAGRO-V, s. r. o., Ťapešovo č. 168, podľa rozpisu uvedeného 

v prílohe č. 2 tohto uznesenia. 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

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

                    predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 

 

Katarína Očkaiová v. r.                  Ing. Marek Hrabčák, PhD., v. r. 

 

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

 
 



 

  

Príloha č. 1 k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 1052/2022 zo dňa 30. 8. 2022 

 

Rozpis neupotrebiteľného hnuteľného majetku k bodu A.2. uznesenia 

 
 

P. 

č. 

Umiestnenie Inventárne 

číslo 

Názov majetku Dátum 

zarade

nia 

Vstupná cena 

€ 

Zostat

ková 

cena € 

1. Divadlo A. Duchnoviča 

v Prešove 

HM 231 Magnetofón r. 1989 7 037,11 0,00 

2. Divadlo A. Duchnoviča 

v Prešove 

HM 232 Magnetofón r. 1989 7 037,11 0,00 

3. Divadlo A. Duchnoviča 

v Prešove 

HM 237   Magnetofón r. 1989 4 097,79 0,00 

4. Divadlo A. Duchnoviča 

v Prešove 

HM 238 Magnetofón r. 1989 4 097,79 0,00 

5. CSS Vita vitalis, Prešov 11120070 Plynová panvica Zanussi r. 2007 6 606,94 0,00 

6. CSS Vita vitalis, Prešov 539706 Prenosný EKG prístroj r. 1999 3 902,71 0,00 

7. CSS Vita vitalis, Prešov 539753 Zdvíhacie zariadenie SARA r. 1991 4 425,08 0,00 

8. CSS Zátišie, Snina 41291 Veľkokapacitná aut. práčka 

ELEKTROLUX 

r. 1993 6 207,26  0,00 

9. CSS Zátišie, Snina 4211 Veľkokapacitná aut. práčka 

PRIMUS 

r. 2000 8 543,45  0,00 

10. CSS Dúbrava 41382 Priemyselná práčka 

ELEKTROLUX 

r. 2000 7 302,66 0,00 

11. CSS Dúbrava 41511  Priemyselná práčka  

 so sušičkou 

r. 2012 4 105,76 0,00 

12. SPŠ polytechnická 

 J. A. Baťu, Svit 

042486 Odborná učebňa marketingu 

 

r. 1993 5 137,09 0,00 

13. SOŠ agropotravinárska 

a technická, Kežmarok 

7/PC Osobné motorové vozidlo  

Peugeot Partner 

r. 2010 11 008,44 0,00 

14. SPŠ polytechnická 

J. A. Baťu, Svit 

10009/2 Newspeed - informačný systém  

pre výučbu logistiky 

r.2010 3 646,50 0,00 

15. SOŠ technická, 

Humenné 

3537 Telefónna ústredňa r. 2004 3 837,81 0,00 

16. SOŠ technická, 

Humenné 

3571 Demokufor r. 2004 8 464,45 0,00 

17. SOŠ Garbiarska 1, 

Kežmarok 

634102-160 Osobné vozidlo   

Škoda Octavia 

r. 2001 21 330,58 0,00 

18.  SOŠ technická,  

Stará Ľubovňa 

4100043 Plynový kotol r. 1998 5 986,66 0,00 

19. SOŠ technická,  

Stará Ľubovňa 

4100046 Air-o-steam, bojler r. 1998 7 050,09 0,00 

20. SÚC PSK, Bardejov 41233/IV Nadstavba sypača US r. 1995 42 322,25 0,00 

21. SÚC PSK, Bardejov 4197/IV Traktorová kosačka   r. 1976 5 181,44 0,00 

22. SÚC PSK, Bardejov 41110/IV Traktorová kosačka   r. 1984 5 472,45 0,00 

23. SÚC PSK,  Bardejov 4164/VI Sypač VSV-6Š-706 r. 1977 46 836,62 0,00 

24. SÚC PSK,  Bardejov 4170/VI AVIA-A30, predĺžená kabína 

 

r. 1977 12  570,87 0,00 

25. SÚC PSK, Bardejov 4187/VI Viacúčelový sypač vozoviek 

VSV6/4 

r. 1976 46 210,42 0,00 

  26. SÚC PSK, Bardejov 41112/VI Nákladný automobil  

T-815 S3 

r. 1989 12 464,42 0,00 

  27. SÚC PSK, Bardejov 41112/VI Nákladný automobil  

T-815  

r. 1990 13 382,11 0,00 

28. SÚC PSK, Bardejov 41132/VI Škoda Felícia Combi  

GLXi 50kW 

r. 1990 12 978,49 0,00 

29. SÚC PSK, Bardejov 413/5 Stromoradie pri ceste  II/45, k. ú. 

Kľušov, p. č. C KN 606/2 

r. 1965 14,92 0,00 

30. SÚC PSK, Humenné 644400200 Renault-Kango Expres 1,4 RN r. 1999 15 265,88 0,00 

31. SÚC PSK, Humenné 644500204 AVIA  r. 1991 10 156,51 0,00 



 

  

32. SÚC PSK, Humenné 644500223 Viacúčelový sypač Š 706MTSP r. 1975 49 529,99 0,00 

33. SÚC PSK, Humenné 644400209 Osobné motorové vozidlo Dacia 

Duster 1,6 

r. 2017 12 962,83 0,00 

34. SÚC PSK, Poprad 449500015 Rýpadlo DH 112 r. 1987 15 236,01 0,00 

35. SÚC PSK, Poprad 644400035 Škoda Octavia SLX 1,9 TDi r. 2000 20 410,94 0,00 

36. SÚC PSK, Poprad 653100015 Škoda Octavia Classic r. 2005 18 256,66 0,00 

37. SÚC PSK, Poprad 644500085 Nákladné motorové vozidlo  

LIAZ 110 

r. 1992 37 203,74 0,00 

38. SÚC PSK, Poprad 644500029 Nákladné motorové vozidlo  

A 30N 

r. 1980 3 622,78 0,00 

  39. SÚC PSK, Poprad 644500097 Viacúčelový sypač LIAZ 111 r. 2003 46 009,66 0,00 

  40. SÚC PSK, Poprad 644500086 LIAZ sklápacie nákladné auto 

sypač-soľanka 

r. 1994 81 388,47 0,00 

41. SÚC PSK, Prešov 246-445-6 Špeciálny automobil LIAZ r. 1991 44 125,17 0,00 

42. SÚC PSK, Prešov 140-445-6 Sypač vozoviek LIAZ 150 r. 1979 40 387,67 0,00 

43. SÚC PSK, Prešov 144-445-6 Sypač vozoviek LIAZ 150 r. 1981  10 356,50 0,00 

44. SÚC PSK, Prešov 157-533-6 Sypač vozoviek LIAZ 150 r. 1984 43 365,17 0,00 

45. SÚC PSK, Prešov 204-534-4 Hydraulické rýpadlo DH112 r. 1988 16 150,17 0,00 

46. SÚC PSK,  

Stará Ľubovňa 

L44500074 Nákladné motorové vozidlo  

Tatra 815 

r. 1989  12 430,09 0,00 

47. SÚC PSK,  

Stará Ľubovňa 

L41/013 Osobné motorové vozidlo  

FABIA KOMBI 6Y 

r. 2013 14 369,65 0,00 

48. SÚC PSK,  

Stará Ľubovňa 

L44591092 Nákladné motorové vozidlo 

AVIA-valník 

r. 1992 10 451,70 0,00 

49. SÚC PSK, 

Stará Ľubovňa 

L44500082 Nákladné motorové vozidlo  

AVIA skriňová 

r. 1990 6 255,15 0,00 

50. SÚC PSK, Svidník S40408 Nadstavba vysprávkovej  

súpravy  

r. 1991 6 990,64 0,00 

51. SÚC PSK, Svidník S16215 Nákladný automobil AVIA r. 1979  4 621,59 0,00 

52. SÚC PSK, Svidník S60480 Nákladný automobil AVIA r. 1994 5 082,82 0,00 

53. SÚC PSK, Vranov  

nad Topľou 

V6445020 Viacúčelový sypač vozoviek 

VSV6/III 

r. 1987 50 816,61 0,00 

54. SÚC PSK, Vranov  

nad Topľou 

V4533061 Snehová radlica SRSD 3500 r. 2000 5 974,85 0,00 

55. SÚC PSK, Vranov  

nad Topľou 

V6531007 Kolesový traktor Z-7011 r. 1984 4 210,38 0,00 

56. SÚC PSK, Vranov  

nad Topľou 

V4536022 Rotačná kosačka ŽTR165 r. 2003 4 012,15 0,00 

57. SÚC PSK, Vranov  

nad Topľou 

V4536023 Rotačná kosačka ŽTR165 r. 2003 4 012,15 0,00 

58. SÚC PSK, Vranov 

nad Topľou 

V4536024 Rotačná kosačka ŽTR165 r. 2003 4 012,15 0,00 

59. SÚC PSK, Vranov  

nad Topľou 

V18214 Stromoradie na ceste III/3606 

Hermanovce nad Topľou 

r.2013 78,20 0,00 

60. SÚC PSK,  

riaditeľstvo Prešov 

020-444-06 Osobné motorové vozidlo  

VOLVO S80 

r. 2006 68 899,62 0,00 

61. ORAGRO-V, s.r.o. 

- majetok v nájme 

400574 Miešareň kŕmnych zmesí r. 1993 6 172,38 0,00 

62. ORAGRO-V, s.r.o. 

- majetok v nájme 

400642 Technológia r. 1984 54 841,13 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Príloha č. 2 k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 1052/2022 zo dňa 30. 8. 2022 

 

Rozpis neupotrebiteľného nehnuteľného majetku k bodu A.3. uznesenia 

 

 
 Správca 

 

Názov majetku  

a umiestnenie 

Inventárne 

číslo 

Dátum 

zaradenia 

Vstupná  

cena € 

Zostatková 

cena € 

1. Obchodná akadémia, 

Humenné 

Prístrešok na smetníky 

LV 8358, KN-C p. č. 3355/7 

19 25.06.2013 601,18 0,00 

2. SOŠ ekonomiky, 

hotelierstva a služieb 

J. Andraščíka 

v Bardejove 

Kotolňa, k. ú. Bardejov, LV 

14730,  CKN p. č. 3490/12, 

súp. č. 3159 

HIM-172 30.09.2007 369 513,60  119 397,33  

3. SOŠ ekonomiky, 

hotelierstva a služieb 

J. Andraščíka 

v Bardejove 

Dielne k. ú. Bardejov, LV 

14730,  CKN p. č. 3490/13, 

súp. č. 3160  

 

HIM-

791094 

30.09.2007 3 621,66 0,00 

4. SÚC PSK, 

oblasť Humenné 

Most cez potok Jurkovec 

v obci Zboj 

5582706 01.01.1956 3 920,04 0,00 

5. SÚC PSK, 

oblasť Poprad 

Bezpečnostné zariadenie 

zvodidlá - II/536 Kežmarok 

28220069 01.01.1928 10 469,36 0,00 

6. SÚC PSK, 

oblasť Poprad 

Most 3216-001 Bijacovce -

Papučár 

821003036 01.10.2003 7 163,71 0,00 

7.  SÚC PSK, 

oblasť Poprad 

Most 3064-002 cez 

Hagánsky potok pred obcou 

Batizovce 

282100151 01.01.1942 3 001,19 0,00 

8. SÚC PSK, 

oblasť Stará Ľubovňa 

Most III/3108  v obci 

Jezersko – spojka č. 005 

L81/04 01.05.2004 4 946,66 0,00 

9. SÚC PSK, 

oblasť Stará Ľubovňa 

Most III/3108 v obci 

Jezersko – spojka 004 

L80/04 01.01.1972 5 037,11 0,00 

10. SÚC PSK, 

oblasť Stará Ľubovňa 

Most cez bezmenný potok 

v obci Šarišské Jastrabie 

L23/95/2 30.12.1960 29 157,01 0,00 

11. SÚC PSK, 

oblasť Svidník 

Most na ceste III/5751  

cez potok Chotčianka  

pred obcou Krušinec 

S3-5751-2 01.08.1968 30 637,99 0,00 

12. ORAGRO-V, s. r. o. 

- majetok v nájme 

Strážna veža 400606 r. 1995 1 641,44 0,00 

13. ORAGRO-V, s. r. o. 

- majetok v nájme 

Závlaha - zavlažovací 

systém 

400647 r. 1979 29 245,97 0,00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

  

U Z N E S E N I E   č. 1053 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 375/2019 zo dňa  

9. 12. 2020 v znení uznesenia č. 524/2020 zo dňa 22. 6. 2020  

________________________________________________________________ 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 
s c h v a ľ u j e 

 

zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 375/2019 zo dňa 9. 12. 2019 v znení uznesenia  

č. 524/2020 zo dňa 22. 6. 2020 nasledovne: 

 

v bode B.2 sa vypúšťa text v znení: 

  
financovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a súvisiacej inžinierskej činnosti k 

projektom vyplývajúcim z iniciatívy Catching-up Regions za SOŠ: 

1. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok 

v maximálnom objeme 130 000,00 eur, 

2. Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v maximálnom objeme 130 000,00 eur, 

3. Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce v maximálnom 

objeme 140 000,00 eur, 

4. Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce 

v maximálnom objeme 110 000,00 eur, 

5. Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov v maximálnom objeme 140 000,00 eur, 

 

zároveň v maximálnom objeme 100 000,00 eur na financovanie kompletnej projektovej dokumentácie 

a súvisiacej inžinierskej činnosti k investícii pre projekt SOŠ Jarmočná 108, Elokované pracovisko 

Lomnička 150, kde žiadateľom projektu bude Prešovský samosprávny kraj.  

 

a nahrádza sa novým textom v znení:  

 
financovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu a 

súvisiacej inžinierskej činnosti k projektom vyplývajúcim z iniciatívy Catching-up Regions za SOŠ: 

1.      Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok    

             v maximálnom objeme 144 000,00 eur, 

2. Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v maximálnom objeme 130 000,00 eur,    

3. Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce v maximálnom 

objeme 140 000,00 eur, 

4. Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce 

v maximálnom objeme 110 000,00 eur, 

5. Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov v maximálnom objeme 126 000,00 eur 

 



 

  

zároveň v maximálnom objeme 100 000,00 eur na financovanie kompletnej projektovej dokumentácie 

a súvisiacej inžinierskej činnosti k investícii pre projekt SOŠ Jarmočná 108, Elokované pracovisko 

Lomnička 150, kde žiadateľom projektu bude Prešovský samosprávny kraj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   Ing. Marek Hrabčák, PhD., 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. 1054 / 2022 

 

z 39. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2022 

 

k schváleniu finančného krytia projektov financovaných z IROP a z rozpočtu PSK  

________________________________________________________________ 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

A. s c h v a ľ u j e 

 

A.1. finančné krytie  kapitálových výdavkov nad rámec schváleného nenávratného finančného 

príspevku v celkovej výške 43 170,19 eur s DPH  pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej 

infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, 

Kežmarok, Elokované pracovisko odborného výcviku, Rakúsy – prestavba“. 

 

A.2. finančné krytie  kapitálových výdavkov nad rámec schváleného nenávratného finančného 

príspevku v celkovej výške 408 123,16 eur s DPH pre investičnú akciu „Zlepšenie 

vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 

349/2, Kežmarok, Školská hala a dielne, Pradiareň“. 

 

A.3. finančné krytie  kapitálových výdavkov nad rámec schváleného nenávratného finančného 

príspevku v celkovej výške 685 372,65 eur s DPH pre investičnú akciu „Zlepšenie 

vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce“. 

 

A.4 finančné krytie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného nenávratného finančného 

príspevku v celkovej výške 96 170,29 eur s DPH pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej 

infraštruktúry v Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“.  

A.5. finančné krytie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného nenávratného finančného 

príspevku v celkovej výške 28 303,74 eur s DPH pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej 

infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko 

Lomnička 150“. 

 

V Prešove dňa 5. septembra 2022 

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

                    predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 

 

Katarína Očkaiová v. r.                  Ing. Marek Hrabčák, PhD., v. r. 

 

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

 


