
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

 

U Z N E S E N I A 

 

zo 40. zasadnutia 

 Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja  

zo dňa 17. októbra 2022 

 

 

 
Číslo:   Obsah uznesenia: 

 

 

1055.    k správe z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK 

 

1056.    k návrhu Plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2023 

 

1057.    k návrhu na udelenie Cien PSK 

 

1058.    k úprave rozpočtu č. 7/PSK/2022 

 

1059.    k Regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti  

             PSK na obdobie školského roka 2023/2024 

 

1060.    k návrhu VZN PSK č. ../2022, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Kračúnovce  

             277, Giraltovce ako súčasť Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov 

 

1061.    k zmenám v sieti škôl a školských zariadení SR 

 

1062.    k schváleniu výdavkov na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu v pôsobnosti MPSVaR  

             SR pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 

 

1063.    k informatívnej správe o projekte „Zabezpečenie základnej environmentálnej  

             infraštruktúry v okrese Snina“ 

 

1064.    k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 911/2022 zo dňa 7. 2. 2022 

 

1065.    k schváleniu účasti PSK v projekte „Spoločne v poľsko-slovenskom pohraničí“ v rámci 

             Programu  cezhraničnej  spolupráce  Interreg Poľsko – Slovensko  2021 – 2027 vrátane  

             spolufinancovania projektu  

 

1066.    k návrhu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky  

             2021 – 2030  

 

1067.    k informatívnej správe o pokračovaní projektu Svetlo z východu a k témam pútnického  

             turizmu na území PSK  

 

1068.    k informatívnej správe o príprave Akčného plánu rozvoja rómskych komunít na území 

             PSK formou integrovaného projektového balíka „Quo vadis, Romale?“ 

 

1069.    k informatívnej správe o projekte Smart  PSK – kvalitnejšia budúcnosť 



1070.    k informatívnej správe o strategickom dokumente Adaptačná stratégia na zmenu klímy 

             PSK 

 

1071.    k informatívnej správe o projektovom zámere „LIFE 2022 – Prispôsobenia sa zmene 

             klímy“  

 

1072.    k informatívnej správe o činnostiach IDS Východ, s. r. o. 

 

1073.    k návrhu na schválenie Operačného plánu zimnej údržby ciest na území PSK  

             pre obdobie 2022 – 2023 

 

1074.    k nájmu hnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 

 

1075.    k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 649/2021 zo dňa 15. 2. 2021  

 

1076.    k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 821/2021 zo dňa 18. 10. 2021,  

             č. 872/2021 zo dňa 6. 12. 2021, č. 916/2022 zo dňa 7. 2. 2022, č. 940/2022 zo dňa 4. 4. 2022, 

             č. 997/2022 zo dňa 13. 6. 2022 a č. 1025/2022 zo dňa 30. 8. 2022 

 

1077.    k súhlasu na začatie obstarávania investičných akcií financovaných z programov IROP 

             a Interreg VI-A 

 

1078.    k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 

             (k. ú. Humenné) 

 

1079.    k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 

             (k. ú. Levoča) 

 

1080.    k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 1026/2022 zo dňa 30. 8. 2022  

             k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa 

             (zámena medzi PSK a mestom Prešov) 

 

1081.    k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 

             (k. ú. Kručov) 

 

1082.    k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 

             (k. ú. Starina) 

 

1083.    k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 

             (k. ú. Zámutov) 

 

1084.    k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 

             (k. ú. Orkucany) 

 

1085.    k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 437/2012 zo dňa 11. 12. 2012  

             k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 

 

1086.    k nájmu nehnuteľného majetku – prípad hodný osobitného zreteľa (Železnice SR) 

 

1087.    k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Raslavice) 

 

1088.    k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Zámutov) 
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1089.    k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 612/2020 zo dňa 14. 12. 2020  

             k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Bartošovce) 

 

1090.    k súhlasu k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s.,  

             s nepeňažným vkladom (k. ú. Svidník, M. Pašeň – MIJA) 

 

1091.    k návrhu na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 826/2021 zo dňa 18. 10. 2021  

             k súhlasu s nakladaním akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s.,  

             s nepeňažným vkladom 

 

1092.    k schváleniu finančného krytia výdavkov projektov financovaných z IROP  

             a z rozpočtu PSK 

 

1093.    k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 498/2020 zo dňa 22. 6. 2020 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

  

U Z N E S E N I E   č. 1055 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 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 21. októbra 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   PaedDr. Miroslav Benko, PhD., 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. 1056 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 2022 

 

k návrhu Plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2023 

________________________________________________________________ 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  

 

s c h v a ľ u j e 

 

Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK na I. polrok 2023. 
 

 

 

 

V Prešove dňa 21. októbra 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   PaedDr. Miroslav Benko, PhD., 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. 1057 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 2022 

 

k návrhu na udelenie Cien PSK 

________________________________________________________________ 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  

 

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

 

     návrh na udelenie Cien PSK 

 

 

B/ u d e ľ u j e          Cenu PSK za rok 2022:  

 

1) prof. MUDr. Jurajovi Šteňovi, DrSc.,  

 

      za mimoriadne dlhoročné zásluhy a významný odborný prínos v rozvoji  

      neurochirurgie na Slovensku a v zahraničí.  

 

2) Mgr. art. Jánovi Lesňákovi 

  

      za významný podiel na tvorbe sakrálnej kultúry a výtvarného umenia  

      a medzinárodnú propagáciu Prešovského kraja. 

     

3) Ladislavovi Csikymu, kameramanovi a režisérovi, in memoriam, 

  

      za dlhoročný osobitý vklad v oblasti slovenskej audiovizuálnej tvorby  

      a zásluhy na pozitívnej prezentácii Prešovského kraja. 

 

 

V Prešove dňa 21. októbra 2022 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 

 

Katarína Očkaiová v. r.                 PaedDr. Miroslav Benko, PhD., 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. 1058 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 2022 

 

k úprave rozpočtu č. 7/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. 7/PSK/2022  

A.1. Bežný rozpočet     

 Bežné príjmy o 510 000 € na 251 831 581 € 

 Bežné výdavky o 510 000 € na 239 513 758 € 

 V tom     

 Kultúrne služby     10 000 € 

 Sociálne zabezpečenie    500 000 € 

 V tom:     

 

Dotácie neverejným a verejným poskytovateľom sociálnych 

služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. a vykonávateľom 

opatrení sociálnoprávnej ochrany v súlade so zákonom č. 

305/2005 Z. z. a v zmysle VZN PSK č. 20/2010  
 - 200 000 € 

 Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  700 000 € 

A.2 Kapitálový rozpočet     

 Kapitálové príjmy o 0 € na 6 487 777 € 

 Kapitálové výdavky  o 0 € na 115 655 700 € 

 Úrad PSK    118 732 € 

 
Vzdelávanie 

 
   - 118 732 € 

A.3 Rozpočet finančných operácií   

 Príjmové finančné operácie  o 0 € na 104 058 134 €  

 Výdavkové finančné operácie  o 0 € na 7 208 034 € 



A.4 

 
Rozpis kapitálových výdavkov     

 Podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia     

A A.5 

 
A.5     

A.5  Doplnenie zásobníka PD 

 

Podľa prílohy č. 2 tohto uznesenia 

 

    

    

B. s c h v a ľ u j e     

 

účelovú dotáciu podľa § 8 ods. 4 zák. 583/2004 Z. z. pre obec Štrba  

na výstavbu verejných toaliet v okolí jazera na Štrbskom Plese            70 000 €    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 17. októbra 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

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

 

                                                                 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., v. r.   
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Príloha č. 1 k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 1058/2022 zo dňa 17. 10. 2022 

 

 

 

 

Názov organizácie Názov investičnej akcie FK ZF Suma 

Rozpis KV za všetky oblasti financovania  SPOLU     0 € 

      RF 0 € 

      FND 0 € 

Oblasť financovania:  Úrad samosprávneho kraja     118 732 € 

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

09 RF 118 732 € 

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

01 FND -70 000 € 

  
Účelová dotácia podľa § 8 ods.4 zák. 583/2004 Z. z. pre obec 
Štrba na výstavbu verejných toaliet v okolí jazera na Štrbskom 
Plese 

01 FND 70 000 € 

Oblasť financovania: Vzdelávanie     -118 732 € 

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

09 RF -118 732 

Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie     0 € 

Centrum sociálnych 
služieb Domov pod 
Tatrami Batizovce 

Rekonštrukcia  budovy Breza - PD 10 RF -35 000 € 

Centrum sociálnych 
služieb Domov pod 
Tatrami Batizovce 

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

10 RF 5 400 € 

Centrum sociálnych 
služieb Domov pod 
Tatrami Batizovce 

Dofinancovanie projektu v rámci grantového systému MPSVaR 
SR -  Nové 9-miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou 
plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík  

10 RF 8 302 € 

Centrum sociálnych 
služieb Vita vitalis 
Prešov 

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

10 RF 21 067 € 

Centrum sociálnych 
služieb  Dúhový sen 
Kalinov 

Nákup profesionálnej práčky 10 RF 

171 € 

Centrum sociálnych 
služieb  Dúhový sen 
Kalinov 

Rozšírenie EZS s požiarnymi čidlami 10 RF 60 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 1058/2022 zo dňa 17. 10. 2022 

 

 

 

Zásobník projektových dokumentácií za SÚC PSK 

 

P.Č. Názov projektovej dokumentácie FK 

1. MPV Výstavba areálu a prevádzkových budov cestmajsterstva Levoča 04.5 

2. MPV Juhovýchodný obchvat mesta Prešov 04.5 

3. 
MPV  Plavnica - Orlov (severný úsek EuroVelo 11) -  v katastrálnych územiach obcí: Chmeľnica, 
Plavnica, Plaveč, Orlov  

04.5 

4. PD - Rekonštrukcia mosta č. M6695 (III/3629 - 004), most cez potok Pohlodov v obci Víťaz časť Dolina 04.5 

5. PD - Juhovýchodný obchvat mesta Prešov - cesta II. triedy, DÚR 04.5 

6. PD - Juhovýchodný obchvat mesta Prešov - cesta II. triedy, DSP (DP) - I. etapa 04.5 

7. PD - Juhovýchodný obchvat mesta Prešov - cesta II. triedy, DSP (DP) - II. etapa 04.5 

8. PD - Juhovýchodný obchvat mesta Prešov - cesta II. triedy, DSP (DP) - III. etapa 04.5 

9. PD - Rekonštrukcia cesty III/3142, Malý Lipník – Sulín 04.5 

10. PD - Rekonštrukcia cesty III/3138, Plavnica - Sulín, II. etapa 04.5 

11. 
PD a TŠ - Plavnica - Orlov (severný úsek EuroVelo 11) -  v katastrálnych územiach obcí: Chmeľnica, 
Plavnica, Plaveč, Orlov  

04.5 

12. PD - Cyklistická trasa pútnického významu Levoča - Spišský Jeruzalem - Spišské Podhradie 04.5 

13. PD - Styková križovatka ciest II/545, v staničení 31,300 km, pred mestom Bardejov 04.5 

14. PD - II/533 Levoča – Spišská Nová Ves  04.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

  

U Z N E S E N I E   č. 1059 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 2022 

 

k Regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania v stredných školách 

v územnej pôsobnosti PSK na obdobie školského roka 2023/2024  

________________________________________________________________ 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 

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

krajoch) v platnom znení a v súlade s § 31 ods. (1) zákona NR SR č. 61/2015 Z. 

z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v platnom znení 

 

s c h v a ľ u j e 

 

Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej 

pôsobnosti PSK na obdobie školského roka 2023/2024. 

 

 
 

 

 

 

V Prešove dňa 21. októbra 2022 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   PaedDr. Miroslav Benko, PhD., 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. 1060 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 2022 

 

k návrhu VZN PSK č. ../2022, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, 

Kračúnovce 277, Giraltovce ako súčasť Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov  

________________________________________________________________ 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení, zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení a v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 

územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
 

s c h v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č.  

96/2022, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Kračúnovce 277, Giraltovce 

ako súčasť Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov od 1. septembra 2023.  

 

 

 
 

V Prešove dňa 17. októbra 2022 

 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

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

 

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

 

 



Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 1060/2022 zo dňa 17. 10. 2022 

 

 

PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY  KRAJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  

č. 96/2022, 
ktorým sa zriaďuje 

Elokované pracovisko, Kračúnovce 277, Giraltovce  

ako súčasť Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválené:   17. októbra 2022, uznesením č. 1060/2022  

Platné:     19. októbra 2022, dňom vyvesenia na úradnej tabuli 

Účinné:    01. septembra 2023 

 

 
 

 

 

 

 



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  

č. 96/2022 

zo dňa 17. októbra 2022, 

ktorým sa zriaďuje 

Elokované pracovisko, Kračúnovce 277, Giraltovce  

ako súčasť Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov 

 

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

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

v zmysle § 9 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade 

s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 

2022/13815:2-A2200 zo dňa 06. 04. 2022 vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenie 

 

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím č. 

2022/13815:2-A2200 zo dňa 06. 04. 2022 zaradilo Elokované pracovisko, Kračúnovce 277, 

Giraltovce ako súčasť Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov do siete škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. septembra 2023. 

 

Článok II 

Predmet nariadenia 

 

 Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zriaďuje Elokované pracovisko, 

Kračúnovce 277, Giraltovce ako súčasť Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov dňom 1. 

septembra 2023. 

 

Článok III 

Záverečné ustanovenie 

 

(1) Všeobecne   záväzné  nariadenie  Prešovského  samosprávneho  kraja č. 96/2022 bolo 

v súlade s  § 11 ods. (2) písm.  a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 

územných celkov v znení neskorších predpisov schválené Zastupiteľstvom Prešovského 

samosprávneho kraja dňa 17. októbra 2022, uznesením č. 1060/2022. 

 

(2) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom vyhlásenia, a to jeho vyvesením na úradnej tabuli 

samosprávneho kraja. 

 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2023. 

  

V Prešove 17. októbra 2022                                                                    v. r. 

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

  PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

        predseda 

                     Prešovského samosprávneho kraja 

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

  

U Z N E S E N I E   č. 1061 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 2022 

 

k zmenám v sieti škôl a školských zariadení SR  

________________________________________________________________ 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení, zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení a v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 

územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
 

A.    s c h v a ľ u j e 

 

A.1. návrh na vyradenie Školskej jedálne, Komenského 1, Humenné ako súčasti 

Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné zo siete škôl a školských 

zariadení SR k 31. 12. 2022  
 

A.2. návrh na zaradenie Školskej jedálne, Komenského 3, Humenné ako súčasti 

Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné do siete škôl a školských 

zariadení SR od 1. 1. 2023. 

 
 

V Prešove dňa 21. októbra 2022 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   PaedDr. Miroslav Benko, PhD., 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. 1062 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 2022 

 

k schváleniu výdavkov na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu v pôsobnosti 

MPSVaR SR pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 

PSK  

________________________________________________________________ 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR 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  

 

spolufinancovanie výdavkov žiadostí o dotáciu na rok 2022 v pôsobnosti 

MPSVaR SR pre 11 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 

PSK v celkovej výške 46 236,10 eur. 

 
 

 

Názov zariadenia Účel  Spolufinancovanie  
 

Domov pre seniorov, 

Stará Ľubovňa 

Elektrická sprchovacia hygienická 

stolička – 1 ks 6 702,80 eur 
 

Vakový zdvihák - 1ks  

Centrum sociálnych 

služieb, Kežmarok 

Špeciálny rehabilitačný zdvihák – 

vertikalizátor - 1ks 
840,00 eur  

Centrum sociálnych služieb 

AMETYST, Tovarné 

Sprchovacia hygienická stolička 

s hydraulickým zdvihom - 1 ks 

Vakový zdvihák – 1 ks 

759,00 eur  

Domov pod Tatrami, 

Batizovce 

Osobné motorové vozidlo  

so zdvíhacou plošinou    
20 000,00 eur  

Kapitálové výdavky spolu   28 301,80 eur  

 

 

 

 

 

 

 

    

 



Názov zariadenia Účel  Spolufinancovanie  
 
 

Zariadenie sociálnych 

služieb DOTYK, 

Medzilaborce 

Elektricky polohovateľná posteľ  

s hrazdou, hrazdičkou, 

antidekubitným matracom – 20 ks 

1 850,00 eur  

Zariadenie sociálnych 

služieb AKTIG, 

Humenné 

Sprchovacia hygienická stolička - 1 

ks 
1 051,30 eur 

 

  
Domov sociálnych služieb 

v Stropkove 
Nerezové madlá - 80 m 2 884,00 eur  

Domov sociálnych služieb 

sv. Jána z Boha,  

Spišské Podhradie 

Nábytok (sedacia súprava, skrinková 

obývacia zostava, kreslo čalúnené 

invalidné opatrovateľské) 

700,00 eur  

Centrum sociálnych služieb 

Zátišie, Snina 

Zariadenie multisenzorickej  

a multifunkčnej miestnosti 
561,00 eur  

Domov sociálnych služieb 

v Jabloni 

Elektricky polohovateľná posteľ  

s hrazdou, hrazdičkou, 

antidekubitným matracom – 30 ks 

4 800,00 eur  

Senior dom Svida, Svidník Zdravotné polohovacie kreslo - 10 ks 6 088,00 eur  

Bežné výdavky spolu   17 934,30 eur  

Výdavky celkom   46 236,10 eur  

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 21. októbra 2022 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

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

 

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

 

  

U Z N E S E N I E   č. 1063 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 2022 

 

k informatívnej správe o projekte „Zabezpečenie základnej 

environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina“  

________________________________________________________________ 

 

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 projekte „Zabezpečenie základnej environmentálnej 

infraštruktúry v okrese Snina“. 

 

 

 

 
 

 

V Prešove dňa  21. októbra 2022 

 
 

 

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

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka:        Overovatelia zápisnice: 
 

Katarína Očkaiová v. r.                   PaedDr. Miroslav Benko, PhD., 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. 1064 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 2022 

 

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 911/2022  

zo dňa 7. 2. 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. schvaľuje 

  

zmenu a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 911/2022 zo dňa 7. 2. 2022 nasledovne: 

 

Bod A.1. sa mení a znie: 

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Predprojektová príprava potrebná pre Zabezpečenie základnej environmentálnej 

infraštruktúry v okrese Snina“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 618 667,87 

eur - oprávnené výdavky projektu. 

 

Názov OP: Integrovaný regionálny operačný program (IROP), Prioritná os: 7. REACT-EU, 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov 

iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80. 

 

Body A.2. a A.3. sa nemenia.  

 

Bod A.4. sa mení a znie:  

zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške max. 30 933,39 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu 

a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

Bod A.5. sa mení a znie: 

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK maximálne 

do výšky 25 % z rozpočtu projektu uvedeného v ŽoNFP a v prípade prekročenia limitu 25 % 

neoprávnených výdavkov z rozpočtu projektu sa bude financovanie týchto výdavkov opätovne 

schvaľovať uznesením v Zastupiteľstve PSK.  

 

Bod A.6. sa mení a znie: 

zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške 5 % rozpočtového nákladu projektu pre každú 

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

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



Dopĺňajú sa body A.7. – A.18. v znení: 

 

Bod A.7.  

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Predprojektová príprava potrebná pre Zabezpečenie základnej environmentálnej 

infraštruktúry v okrese Snina II“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 351 609,00 

eur - oprávnené výdavky projektu. 

 

Názov OP: Integrovaný regionálny operačný program (IROP), Prioritná os: 7. REACT-EU, 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov 

iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80. 

 

Bod A.8. 

spôsob financovania projektu: predfinancovanie, zálohové platby a refundácia alebo 

kombinácia uvedených systémov - až pri podpise zmluvy o NFP. 

 

Bod A.9.  

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

Bod A.10.  

zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške max. 17 580,45 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu 

a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

Bod A.11. 

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK maximálne 

do výšky 25 % z rozpočtu projektu uvedeného v ŽoNFP a v prípade prekročenia limitu 25 % 

neoprávnených výdavkov z rozpočtu projektu sa bude financovanie týchto výdavkov opätovne 

schvaľovať uznesením v Zastupiteľstve PSK.  

 

Bod A.12. 

zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške 5 % rozpočtového nákladu projektu pre každú 

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

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

 

 

Bod A.13.  

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Predprojektová príprava potrebná pre Zabezpečenie základnej environmentálnej 

infraštruktúry v okrese Snina III“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 

722 964,30 eur - oprávnené výdavky projektu. 

 

Názov OP: Integrovaný regionálny operačný program (IROP), Prioritná os: 7. REACT EU, 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov 

iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80. 

 

Bod A.14.  

spôsob financovania projektu: predfinancovanie, zálohové platby a refundácia alebo 

kombinácia uvedených systémov - až pri podpise zmluvy o NFP. 
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Bod A.15.  

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

Bod A.16.  

zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške max. 36 148,22 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu 

a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

Bod A.17. 

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK maximálne 

do výšky 25 % z rozpočtu projektu uvedeného v ŽoNFP a v prípade prekročenia limitu 25 % 

neoprávnených výdavkov z rozpočtu projektu sa bude financovanie týchto výdavkov opätovne 

schvaľovať uznesením v Zastupiteľstve PSK. 

 

Bod A.18. 

zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške 5 % rozpočtového nákladu projektu pre každú 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V Prešove dňa 21. októbra 2022 
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                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

  

U Z N E S E N I E   č. 1065 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 2022 

 

k schváleniu účasti PSK v projekte „Spoločne v poľsko-slovenskom 

pohraničí“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – 

Slovensko 2021 – 2027 vrátane spolufinancovania projektu   

________________________________________________________________ 

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

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

v znení neskorších predpisov 

 
 

A.    s c h v a ľ u j e 

 

A.1. účasť PSK v projekte „Spoločne v poľsko-slovenskom pohraničí“ s predpokladaným 

rozpočtovým nákladom max. 4 848 242,33 eur - oprávnené výdavky projektu, (z čoho 

finančné prostriedky vo výške 3 878 593,86 eur sú určené pre úspešných prijímateľov Fondu 

malých projektov a finančné prostriedky vo výške 969 648,47 eur sú určené na pokrytie 

nákladov na riadenie Fondu malých projektov, ktorého správcom bude Prešovský 

samosprávny kraj), ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja                   PSK. 

 

Názov programu: Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 

2027. 

 

Predpokladaná výška oprávnených výdavkov:  4 848 242,33 eur, (z čoho finančné prostriedky 

vo výške 3 878 593,86 eur sú určené pre úspešných prijímateľov Fondu malých projektov 

a finančné prostriedky vo výške 969 648,47 eur sú určené na pokrytie nákladov na riadenie 

Fondu malých projektov, ktorého správcom bude Prešovský samosprávny kraj). 

 

A.2.  spôsob financovania projektu: refundácia. 

 

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

 

A.4.  prefinancovanie výdavkov súvisiacich s riadením Fondu malých projektov do obdobia  

certifikácie/refundácie týchto výdavkov.   

 

 

  

 

 



A.5.  zabezpečenie finančných prostriedkov na 8,00 %-né spolufinancovanie realizovaného  

projektu vo vzťahu k nákladom určeným na riadenie Fondu malých projektov v rámci 

kompetencií Prešovského samosprávneho kraja vo výške max.  77 571,88 eur, čo 

predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu určených na riadenie Fondu 

malých projektov a poskytnutého nenávratného finančného príspevku určeného na riadenie 

Fondu malých projektov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

A.6.  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK do 

výšky maximálne  242 412,12 eur, čo predstavuje 25 % zo sumy 969 648,47 eur, teda 

z finančných prostriedkov určených na pokrytie nákladov na riadenie Fondu malých 

projektov, ktorého správcom bude Prešovský samosprávny kraj.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

  

U Z N E S E N I E   č. 1066 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 2022 

 

k návrhu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK  

na roky 2021 - 2030  

________________________________________________________________ 

 

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 

návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského 

samosprávneho kraja na roky 2021 – 2030 v predloženom znení,  

pričom Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho 

kraja na roky 2021 – 2030 nadobudne platnosť až po jeho opätovnom prerokovaní a schválení 

Zastupiteľstvom PSK po vyhodnotení pripomienkového konania a po vydaní záverečného 

stanoviska príslušného orgánu podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie v znení neskorších predpisov. 
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                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

  

U Z N E S E N I E   č. 1067 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 2022 

 

k informatívnej správe o pokračovaní projektu Svetlo z východu a k témam 

pútnického turizmu na území 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 o pokračovaní projektu Svetlo z východu a témy pútnického 

turizmu na území Prešovského samosprávneho kraja. 

 
 

 

 

 

 

V Prešove dňa 21. októbra 2022 
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                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

  

U Z N E S E N I E   č. 1068 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 2022 

 

k informatívnej správe o príprave Akčného plánu rozvoja rómskych 

komunít na území PSK formou integrovaného projektového balíka „Quo 

vadis, Romale?“ 

________________________________________________________________ 

 

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 Akčného plánu rozvoja rómskych komunít na 

území Prešovského samosprávneho kraja formou integrovaného projektového 

balíka „Quo vadis, Romale?“. 

 
 

 

 

V Prešove dňa 21. októbra 2022 
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                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

  

U Z N E S E N I E   č. 1069 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 2022 

 

k informatívnej správe o projekte SMART PSK – kvalitnejšia budúcnosť 

________________________________________________________________ 

 

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 projekte SMART PSK – kvalitnejšia budúcnosť.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 21. októbra 2022 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

  

U Z N E S E N I E   č. 1070 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 2022 

 

k informatívnej správe o strategickom dokumente Adaptačná stratégia  

na zmenu klímy 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 o strategickom dokumente Adaptačná stratégia na zmenu 

klímy Prešovského samosprávneho kraja. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

  

U Z N E S E N I E   č. 1071 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 2022 

 

k informatívnej správe o projektovom zámere „LIFE 2022 – Prispôsobenie 

sa zmene klímy“ 

________________________________________________________________ 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 

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

o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov  

 

A.    s c h v a ľ u j e  
 

A.1. účasť PSK v projekte „LIFE 2022 – Prispôsobenie sa zmene klímy“ 

 

A.2. predpokladaný rozpočtový náklad projektu „LIFE 2022 – Prispôsobenie sa 

zmene klímy“ vo výške 421 000,- eur a jeho spolufinancovanie z rozpočtu PSK 

vo výške 40 %, čo predstavuje 168 400,- eur na obdobie 3 rokov. 

 

 

 
 

 

 

V Prešove dňa 21. októbra 2022 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

  

U Z N E S E N I E   č. 1072 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 2022 

 

k informatívnej správe o činnostiach IDS Východ, s. r. o.  

________________________________________________________________ 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 

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

o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov  

 

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

 

informatívnu správu o činnostiach IDS Východ, s. r. o.  

 

 

 
 

 

 

V Prešove dňa 21. októbra 2022 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

  

U Z N E S E N I E   č. 1073 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 2022 

 

k návrhu na schválenie Operačného plánu zimnej údržby ciest na území PSK 

pre obdobie 2022 - 2023  

________________________________________________________________ 

 

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 

 

Operačný plán zimnej údržby ciest na území Prešovského samosprávneho kraja 

pre obdobie 2022 – 2023.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

  

U Z N E S E N I E   č. 1074 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 2022 

 

k nájmu hnuteľného 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) a § 16 ods. 1 písm. 

t) 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 hnuteľného majetku vo 

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

IČO: 37870475, a to:  
 

hnuteľný majetok potrebný na zabezpečenie účelu nájmu: 

 
Inventárne číslo            Názov majetku        Množstvo 

403533   nosič na bicykle  1,00 

403534   nosič na bicykle  1,00 

403535   nosič na bicykle  1,00 

403536   nosič na bicykle  1,00 

403537   nosič na bicykle  1,00 

 

pre nájomcov:  
 

SAD Prešov, a. s., Košická 2, 080 69 Prešov, IČO: 36 477 125 

SAD Humenné, a. s., Fidlikova 1, 066 01 Humenné, IČO: 36 477 508 

BUSKARPATY, spol. s r. o., Prešovská 5, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 31 693 113 

 

 

 



za nižšie uvedených podmienok:  
 

Predmet nájmu: prenechanie nosičov na bicykle (v počte 5 ks, jednotková cena za 1 ks s DPH 

je 5 085,60 eur) do nájmu svojim zmluvným dopravcom – SAD Prešov (2 ks), SAD Humenné 

(2 ks) a BUS KARPATY (1 ks). 

 

Účel nájmu: podpora cykloturistiky a možnosť prepraviť bicykel bližšie k dosiahnutiu cieľa. 

  

Výška nájomného: 1,- €/ks po dobu účinnosti nájomnej zmluvy. 

 

Doba nájmu: na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do 31. 12. 2023. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Nájomca bude využívať predmet nájmu pri výkone činnosti spojených s plnením Zmluvy o 

službách vo verejnom záujme na roky 2009 - 2018 uzavretej dňa 26. 3. 2009 v úplnom platnom 

znení zo dňa 26. 9. 2013 v znení neskorších dodatkov. Podpora cykloturistiky a možnosť 

prepraviť bicykel bližšie k dosiahnutiu cieľa. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

  

 

U Z N E S E N I E   č. 1075 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 2022 

 

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 649/2021  

zo dňa 15. 2. 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 
 

s c h v a ľ u j e    

zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 649/2021 zo dňa 15. 2. 2021 k 
„Modernizácii cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom 
a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny – 2. etapa“ doplnením 7. bodu v nasledovnom 
znení: 
 

7. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK vo 
výške max. 200 000,00 eur z dôvodu navýšenia cien stavebných materiálov.   
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

  

 

U Z N E S E N I E   č. 1076 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 2022 

 

k návrhu na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 821/2021 zo dňa 18. 10. 2021, č. 

872/2021 zo dňa 6. 12. 2021, č. 916/2022 zo dňa 7. 2. 2022, č. 940/2022 zo dňa 4. 4. 2022, č. 

997/2022 zo dňa 13. 6. 2022, č. 1025/2022 zo dňa 30. 8. 2022    

________________________________________________________________ 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  

 

s c h v a ľ u j e    

a) zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 997/2022 zo dňa 13. 6. 2022 a č. 940/2022 zo dňa 

4. 4. 2022 k „Modernizácii cesty II/558 Hudcovce - Topoľovka, zlepšenie dopravnej 

mobility v okrese Humenné“ aktualizáciou 4. bodu a aktualizáciou 6. bodu nasledovne: 

 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK uvedených 

v zmluve o NFP. 

6. z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov spôsobeným aktuálnou mimoriadnou situáciou 

spôsobenou vojnovým konfliktom na území susedného štátu – Ukrajina, súčasne vplyvom 

negatívnych následkov dlhodobo pôsobiacej pandémie ochorenia COVID – 19 a zmenou 

technického riešenia, dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK na pokrytie neoprávnených 

výdavkov vo výške 370 000,00 eur. 

b) zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 821/2021 zo dňa 18. 10. 2021 a č. 997/2022 zo 

dňa 13. 6. 2022 k „Rekonštrukcii cesty II/556 okresná hranica Svidník – Mičakovce, 

zlepšenie dopravnej mobility v okrese Svidník“ aktualizáciou 4. bodu a doplnením 6. bodu 

nasledovne: 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK uvedených 

v zmluve o NFP. 

6. z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov spôsobeným aktuálnou mimoriadnou situáciou 

spôsobenou vojnovým konfliktom na území susedného štátu – Ukrajina, súčasne vplyvom 

negatívnych následkov dlhodobo pôsobiacej pandémie ochorenia COVID – 19 a zmenou 

technického riešenia, dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK na pokrytie neoprávnených 

výdavkov vo výške 380 000,00 eur.  

c) zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 916/2022 zo dňa 7. 2. 2022 a č. 997/2022  zo dňa 

13. 6. 2022 k „Modernizácii cesty II/536 Spišský Štvrtok, zlepšenie dopravnej mobility 

v okresoch Kežmarok a Levoča“ aktualizáciou bodu A.4. a doplnením bodu A.6. nasledovne: 

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

uvedených v zmluve o NFP. 



A.6. z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov spôsobeným aktuálnou mimoriadnou 

situáciou spôsobenou vojnovým konfliktom na území susedného štátu – Ukrajina, súčasne 

vplyvom negatívnych následkov dlhodobo pôsobiacej pandémie ochorenia COVID – 19  

a zmenou technického riešenia, dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK na pokrytie 

neoprávnených výdavkov vo výške 400 000,00 eur. 

d) zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 872/2021 zo dňa 6. 12. 2021 k „Modernizácii 

cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec“ aktualizáciou 4. bodu a aktualizáciou 6. bodu 

nasledovne: 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK uvedených 

v zmluve o NFP. 

6. z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov spôsobeným aktuálnou mimoriadnou situáciou 

spôsobenou vojnovým konfliktom na území susedného štátu – Ukrajina, súčasne vplyvom 

negatívnych následkov dlhodobo pôsobiacej pandémie ochorenia COVID – 19  a zmenou 

technického riešenia, dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK na pokrytie neoprávnených 

výdavkov vo výške 100 000,00 eur. 

 

e) zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 1025/2022 zo dňa 30. 8. 2022 k „Dobudovaniu 

cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa – úsek Stakčín“ aktualizáciou bodu A.5. a 

doplnením bodu A.8. nasledovne: 

 

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

 

A.8. z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov spôsobeným aktuálnou mimoriadnou 

situáciou spôsobenou vojnovým konfliktom na území susedného štátu – Ukrajina a súčasne 

vplyvom negatívnych následkov dlhodobo pôsobiacej pandémie ochorenia COVID – 19, 

dofinancovanie  projektu  z  rozpočtu  PSK  na  pokrytie  neoprávnených  výdavkov  vo výške  

280 000,00 eur. 

 

f) zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 1025/2022 zo dňa 30. 8. 2022 k „Dobudovaniu 

cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa – Ulič – Uličské Krivé“ aktualizáciou bodu A.5. 

a doplnením bodu A.8. nasledovne: 

 

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

A.8. z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov spôsobeným aktuálnou mimoriadnou 

situáciou spôsobenou vojnovým konfliktom na území susedného štátu – Ukrajina a súčasne 

vplyvom negatívnych následkov dlhodobo pôsobiacej pandémie ochorenia COVID – 19, 

dofinancovanie   projektu   z   rozpočtu  PSK  na  pokrytie neoprávnených výdavkov vo výške  

30 000,00 eur. 

 

g) zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 1025/2022 zo dňa 30. 8. 2022 k „Dobudovaniu 

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

aktualizáciou bodu A.5. a doplnením bodu A.8. nasledovne: 

 

A.5. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK. 
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A.8. z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov spôsobeným aktuálnou mimoriadnou 

situáciou spôsobenou vojnovým konfliktom na území susedného štátu – Ukrajina a súčasne 

vplyvom negatívnych následkov dlhodobo pôsobiacej pandémie ochorenia COVID – 19, 

dofinancovanie  projektu  z  rozpočtu  PSK  na  pokrytie  neoprávnených  výdavkov  vo  výške  

950 000,00 eur. 
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- 3 - 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

  

 

U Z N E S E N I E   č. 1077 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 2022 

 

k súhlasu na začatie obstarávania investičných akcií financovaných  

z programov IROP a Interreg VI-A 

________________________________________________________________ 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 

s c h v a ľ u j e    

súhlas na začatie obstarávania investičných akcií financovaných z programov 
IROP a Interreg VI-A: 

 

1. Rekonštrukcia ciest III/3541 a III/3586, Ladomirová - hr. okr. Svidník, Rekonštrukcia cesty 

III/3586, hr. okresu Stropkov – Chotča, 1. etapa  

2. Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou Palota 

3. Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3550, Svidník - Vyšná Jedľová, 1. etapa, 

4. Modernizácia cesty III/3078, Lysá Poľana - Podspády, 1. etapa 

5. Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3491 Kľušovská Zábava - Hertník, 1. etapa 

6. Modernizácia cesty II/542 a II/543, Spišské Hanušovce – Lysá nad Dunajcom 

7. Modernizácia cesty II/576 Banské - Vechec 

8. Rekonštrukcia cesty III/3335 Varhaňovce – Bunetice 

9. Rekonštrukcia cesty II/537, Tatranská Lomnica 

10.   Rekonštrukcia mostného objektu 3450-0499 v meste Prešov (Lesík delostrelcov) 

11.   Rekonštrukcia mosta M6579 (III/3060-003), most cez ŽSR v úseku trate Svit - Štrba 

 

 

V Prešove dňa 21. októbra 2022 
 

 

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

                predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 

 
Katarína Očkaiová v. r.                   PaedDr. Miroslav Benko, PhD., 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. 1078 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 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 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 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 Obchodnej akadémie, Komenského 1, 066 01 Humenné, 

IČO: 00162132, zapísaného na LV č. 8358 v k. ú. Humenné, a to: 

 

pozemku registra CKN parcelné číslo 3355/18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

195 m2, odčleneného od parcely registra C KN, parcelné číslo 3355/7, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 1907 m2, zapísanej na LV č. 8358 geometrickým plánom č. 

32389833-29/2022 vyhotovenom Ing. Mihalík Miroslav - GEOMM, IČO: 32389833, 

zo dňa 18.03.2022 úradne overenom Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor, 

dňa 25.03.2022 pod číslom G1- 100/2022, 

  

            spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 ťarchy:  podľa LV 8358 

   

do vlastníctva kupujúceho – POPOVEC-KARDIOSERVIS, s. r. o., Orechová 

2534/71, 066 01 Humenné, IČO: 44898 126, za kúpnu cenu 3925,35 € (pri cene 20,13 

€/m2). 

 



 Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Kupujúci plánuje na trávnatej ploche výstavbu parkoviska pre pacientov kardiocentra. 

Právo predávajúceho na odstúpenie od zmluvy, ak kupujúci zámer nezrealizuje do 5 

rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 21. októbra 2022 
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                predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

  

 

U Z N E S E N I E   č. 1079 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 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 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v súlade s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 

446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, 

prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 

samosprávneho kraja v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, 

Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859, v k. ú. Levoča, a to: 

 

pozemku registra CKN parcelné číslo 7186/18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

143 m2, odčleneného od parcely registra E KN číslo 7186/1, zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 60249 m2, zapísanej na LV č. 1971, k. ú. Levoča, geometrickým 

plánom č. 23/2022 vyhotovenom dňa 8. 4. 2022 geodetom Ing. Petrom Garnekom 

úradne overenom Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor, dňa 2. 6. 2022 pod 

číslom pod č. G1-185/22 

 

 spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 ťarchy: podľa LV 1971 

 

za splnenia podmienky výstavby „Cykloturistického chodníka Levoča, III. etapa“, do 

5 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného úradu o povolení 

vkladu vlastníckeho práva, inak má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť,  

 



do vlastníctva kupujúceho – Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 

Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 1,00 €.  

 

 Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Pozemok registra C KN, parc. číslo 7186/1, plní verejnoprospešný účel. Na tomto 

pozemku bude mesto Levoča realizovať stavbu „Cykloturistický chodník Levoča, III. 

etapa“. Výstavbou cykloturistického chodníka nastane prepojenie už s jestvujúcou 

trasou realizovanou v I., II. a IV. etape, ktorá vedie z Levoče do rekreačnej oblasti 

Levočská Dolina. Cyklochodník bude slúžiť širokej verejnosti a bude plniť 

verejnoprospešný účel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 21. októbra 2022 
 

 

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

 

  

 

U Z N E S E N I E   č. 1080 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 2022 

 

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 1026/2022 zo dňa 30. 8. 

2020 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, v súlade s § 8 ods. 7 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 č. 1026/2022 zo dňa 30. 8. 2022 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK 

– prípad hodný osobitného zreteľa v časti schvaľuje v bode B.1. nasledovne: 

  

v  bode B.1. sa za písmeno d) dopĺňajú písmená e), f) v nasledovnom znení: 

 

e) novovytvorená parcela registra C KN číslo 3322/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

1805 m2, 

odčlenená od parcely registra C KN číslo 3322, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5785 

m2 v k. ú. Nižná Šebastová, zapísanej na LV č. 2485  

 

spoluvlastnícky podiel: 1/1  

ťarchy: podľa LV 2485 

 

f) novovytvorená parcela registra C KN číslo 3323/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

226 m2, 

odčlenená od parcely registra C KN číslo 3323, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1298 

m2 v k. ú. Nižná Šebastová, zapísanej na LV č. 2485  

 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 

ťarchy: bez zápisu 

 

parcely sú odčlenené geometrickým plánom č. 88/2022 vyhotovenom GEOBUILD, s. r. o., 

Košice, IČO: 45600651, zo dňa 14.09.2022, úradne overenom Okresným úradom Prešov, 

katastrálny odbor, dňa 30.09.2022 pod číslom G1-2111/2022. 

 

 



Celková výmera zamieňaného nehnuteľného majetku: 

 

- z vlastníctva PSK do vlastníctva mesta Prešov predstavuje 5117 m2 

- z vlastníctva mesta Prešov do vlastníctva PSK predstavuje 2578 m2. 

 

Ďalší text uznesenia ostáva v nezmenenom znení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 21. októbra 2022 

 
 

 

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

 

  

 

U Z N E S E N I E   č. 1081 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 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 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v súlade s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 

446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,  

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/3570 v k. ú. Kručov, okres Stropkov, v dĺžke 0,985 km od uzlového bodu 

2833A06600 po uzlový bod 2833A07500 v staničení 0,000 – 0,985 km, pozemok pod 

cestným telesom (časť parcely C KN č.  237, k. ú Kručov) nie je vo vlastníctve PSK 
 

do výlučného vlastníctva kupujúceho – obec Kručov, Kručov 60, 090 32 Miňovce, 

IČO: 00330957, za kúpnu cenu 1,00 €, 

 

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:  

Prevádzaný úsek časti cesty 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. Preto je potrebné vyradiť túto časť cesty III/3570 z cestnej 

siete ciest II. a III. triedy na území PSK a zaradiť do siete miestnych ciest.      
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

  

 

U Z N E S E N I E   č. 1082 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 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 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v súlade s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 

446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, 

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/3143 v k. ú. Starina, okres Stará Ľubovňa, v dĺžke 0,225 km v 

kumulatívnom staničení 0,963 – 1,188 km, pozemky pod cestným telesom (časť parcely 

E KN č. 635/1 a 634/1, k. ú. Starina) nie sú vo vlastníctve PSK, 

 

do výlučného vlastníctva kupujúceho – obec Starina, Starina 39, 065 46 Starina, IČO: 

003300175, za kúpnu cenu 1,00 €, 

 

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:  

Prevádzaný úsek časti cesty 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. Preto je potrebné vyradiť túto časť cesty III/3143 z cestnej 

siete ciest II. a III. triedy na území PSK a zaradiť do siete miestnych ciest.      
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

  

 

U Z N E S E N I E   č. 1083 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 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 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 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 pozemku vo vlastníctve - Prešovského samosprávneho kraja, 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 v správe – Správa a údržba ciest 

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

časti cesty  III/3611 od uzlového bodu 3811A03500 po uzlový bod 3811A03700  v dĺžke 

0,325 km v staničení 2,409 - 2,734 km, pozemok pod cestným telesom (časť parcely E 

KN  č. 2180, k. ú. Zámutov) nie je vo vlastníctve PSK 

 

do výlučného vlastníctva kupujúceho - obec Zámutov, Zámutov 434, 094 15  

Zámutov, IČO: 00332968, za kúpnu cenu 1,00 €,  

 

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: 

Úsek cesty III/3611 v dĺžke 0,325 km sa nachádza v intraviláne obce Zámutov. 

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. Preto je potrebné vyradiť túto časť cesty 

III/3611 z cestnej siete ciest III. triedy na území PSK a zaradiť do siete miestnych ciest.      
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

  

 

U Z N E S E N I E   č. 1084 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 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. 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  
 

 

 

r u š í  

 

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 407/2020 zo dňa 10. 2. 2020 k majetkovému 

prevodu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 

a uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 510/2020 zo dňa 22. 6. 2020 k návrhu na 

zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 407/2020 zo dňa 10. 2. 2020 – prípad 

hodný osobitného zreteľa.   
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

  

 

U Z N E S E N I E   č. 1085 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 2022 

 

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 437/2012 zo dňa 11. 12. 

2012 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, v súlade s § 8 ods.7 písm. e) a § 16 písm. t) 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, 

 

zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 437/2012 zo dňa 11. 12. 2012 k nájmu 

nehnuteľného majetku (časti pozemku registra KNC parc. č. 1051/2 o výmere 17 

m2 zapísaného na LV č. 337, k. ú. Ladomírov) vo vlastníctve Prešovského 

samosprávneho kraja v správe Vihorlatskej hvezdárne v Humennom, Mierová 

65/4, 066 01 Humenné, IČO: 37781421, pre nájomcu Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, IČO: 00397768, nasledovne:   
 

vypúšťa sa text v znení: 
 

za účelom umiestnenia a prevádzkovania pozorovacej techniky (ďalekohľad, CCD kamera, 

spektroskop) a krytu na ďalekohľad, 

 

za ročné nájomné bez platieb za energie a služby spojené s nájmom vo výške 1 €/rok, 

 

na dobu určitú od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2023. 

 

 

 



a nahrádza sa textom v tomto znení:  
 

za účelom umiestnenia a prevádzkovania pozorovacej techniky a krytu na ďalekohľad, 

 

za ročné nájomné okrem platieb za energie a služby spojené s nájmom vo výške 1 €/rok, 

 

na dobu neurčitú od 1. 1. 2013. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

  

 

U Z N E S E N I E   č. 1086 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 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 Gymnázia, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad, IČO: 00161098, 

nachádzajúci sa v k. ú. Spišská Sobota, obec Poprad, okres Poprad, vedený na LV č. 1625, a to: 

 

- časť parcely registra C KN, parcelné číslo 1825/28, zastavaná plocha a nádvorie – diel 2 

o výmere 9 m2, 

- časť parcely registra C KN, parcelné číslo 1825/33, zastavaná plocha a nádvorie – diel 4 

o  výmere 26 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: 208,74 €/rok vrátane DPH (5,964 €/m2/rok).  

   

Účel nájmu: vybudovanie stavebných objektov a prevádzkových súborov SO 12-38-01 

(Rekonštrukcia cesty I/67 v žkm 196,736) v rámci realizácie stavby „Modernizácia železničnej 

trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad - Tatry (mimo) - Krompachy“. 

 

Doba nájmu: na dobu určitú, a to od písomného odovzdania staveniska do dňa povolenia 

užívania stavby určeného právoplatným kolaudačným rozhodnutím, prípadne do dňa vydania 

povolenia o predčasnom užívaní stavby, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 



Predpokladaná doba nájmu je 3 roky odo dňa písomného odovzdania staveniska zhotoviteľovi 

stavby.  

Všeobecná hodnota nájmu bola stanovená znaleckým posudkom č. 67/2022 zo dňa 19. 5. 2022 

vyhotovenom Ing. Adriánom Bukovcom, Žilina, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetviach 

odhad hodnoty nehnuteľností, dopravné stavby.  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Železnice Slovenskej republiky na prenajatom pozemku plánujú realizovať verejnoprospešnú 

stavbu „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate  Poprad - Tatry (mimo) - 

Krompachy“, č. stavby A 06099, UČS 12. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

  

 

U Z N E S E N I E   č. 1087 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 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 so stavbou „Odstránenie bodovej závady na ceste 

III/3491 v obci Raslavice“ v k. ú. Vyšné Raslavice, obec Raslavice, okres Bardejov, 

nasledovne:  

 
A.1 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 289/2, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 23 m2,  

oddelenej od pôvodnej parcely registra C KN parcelné číslo 289, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 783 m2, vedenej na LV č. 198, 

- parcely registra C KN parcelné číslo 280, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2, 

vedenej na LV č. 198, 

 

z výlučného vlastníctva predávajúcej: 

 
pč

s 
Meno vlastníka 

Spoluvlastnícky 

podiel 

 

Suma v € 

2 Júlia Knišová  1 / 1 523,00 

                     

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 správcu – Správa a údržba 

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

za kúpnu cenu 10,46 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume 523,00 €.  

 

 

 



A.2 

- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 281/3, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 30 m2,  

oddelenej od pôvodnej parcely registra C KN parcelné číslo 281/1, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 2454 m2, vedenej na LV č. 89, 

- parcely registra C KN parcelné číslo 279, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 98 m2, 

vedenej na LV č. 89, 

 

z výlučného vlastníctva predávajúcich v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: 

 
pč

s 
Meno vlastníka 

Spoluvlastnícky 

podiel 

 

Suma v € 

8 Ing. Vladimír Maník a Mgr. Ľubomíra Maníková  1 / 1 1338,88 

                   

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 správcu – Správa a údržba 

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

 

za predpokladu splnenia odkladacej podmienky – zánik ťarchy viažucej sa na podiel vlastníka, 

za kúpnu cenu 10,46 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume 1338,88 €.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

  

 

U Z N E S E N I E   č. 1088 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 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 v k. ú. Zámutov z výlučného vlastníctva predávajúceho – obec 

Zámutov, Zámutov 434, 094 15 Zámutov, IČO: 00332968, a to: 

 

a) časti miestnej komunikácie ako predĺženie cesty III/3614 v k. ú. Zámutov, okres Vranov 

nad Topľou, v dĺžke cca 0,460 km od terajšieho koncového uzlového bodu 

3811A03400, 

 

b) súvisiacich pozemkov nachádzajúcich sa pod prevádzaným úsekom miestnej 

komunikácie v bode a), a to:  

 

- novovytvorenej parcely registra C KN číslo 1627/1, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 

3 183 m2,  

odčlenenej od parcely registra C KN parcelné číslo 1627, zastavaná plocha a nádvorie 

o celkovej výmere 3908 m², zapísanej na LV č. 791, k. ú. Zámutov, 

 

  spoluvlastnícky podiel: 1/1    

  zápis: bez ťarchy 

 

- novovytvorenej parcely registra C KN číslo 1629/1, zastavaná plocha a nádvorie,    

  o výmere 2 972 m2,  

- novovytvorenej parcely registra C KN číslo 1636/3, vodná plocha, o výmere 30 m2, 

- novovytvorenej parcely registra C KN  číslo 1628/1, zastavaná plocha a nádvorie,  

  o výmere 762 m2  

 

odčlenených od parcely registra E KN parcelné číslo 2181/1, orná pôda o celkovej výmere 4928 

m², zapísanej na LV č.1358, k. ú. Zámutov, 

 



geometrickým plánom č. 147/2022 vyhotovenom Peter Petrík, Geodetické práce, 093 03  

Davidov, IČO: 44 199 236, úradne overenom Okresným úradom Vranov nad Topľou, 

katastrálny odbor, dňa 20.09. 2022 pod číslom G1-637/2022. 

 

   spoluvlastnícky podiel: 1/1 

   zápis: bez ťarchy 

 

za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie o usporiadaní 

cestnej siete vo vzťahu k predmetnému prevádzanému úseku pozemnej komunikácie,  

 

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

01 Prešov, IČO: 37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba 

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

kúpnu cenu 1,00 €. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

  

 

U Z N E S E N I E   č. 1089 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 2022 

 

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 612/2020 zo dňa 14. 12. 

2020 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - kúpa 

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

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

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

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

a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  

 

m e n í   a    d o p ĺ ň a  

 

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 612/2020 zo dňa 14. 12. 2020 k majetkovému prevodu 

nehnuteľného majetku - kúpa v časti schvaľuje v bode A.2 nasledovne: 

  

vypúšťa sa bod A.2 písmeno b) v celom znení a nahrádza sa textom: 

 

A.2 

b) novovytvorených parciel nachádzajúcich sa pod prevádzaným úsekom miestnej cesty v bode  

    A.2 a), parciel registra C KN: 

    

    - parcelné číslo 900/2 zastavaná plocha o výmere 7 243 m2 

    - parcelné číslo 900/5 zastavaná plocha o výmere 4 m2 

    - parcelné číslo 900/6 zastavaná plocha o výmere 1 109 m2 

      - parcelné číslo 900/7 zastavaná plocha o výmere 15 m2 

    - parcelné číslo 900/8 zastavaná plocha o výmere 382 m2 

      - parcelné číslo 900/9 zastavaná plocha o výmere 660 m2 

    - parcelné číslo 900/10 zastavaná plocha o výmere 472 m2 

    - parcelné číslo 900/11 zastavaná plocha o výmere 107 m2 

    - parcelné číslo 845/4 zastavaná plocha o výmere 20 m2 

    - parcelné číslo 887/3 zastavaná plocha o výmere 212 m2 

    - parcelné číslo 899/2 zastavaná plocha o výmere 2 451 m2 

    - parcelné číslo 624/2 zastavaná plocha o výmere 4 334 m2 

 

odčlenených geometrickým plánom č. 369/2022 zo dňa 27.6.2022 vyhotovenom Geodeting, 

s.r.o., Barčianska 66, 040 17 Košice, IČO: 36 216 801, úradne overenom Okresným úradom 

Bardejov, katastrálny odbor, dňa 29.07.2022 pod číslom G1-688/2022. 

 

ťarchy: bez tiarch 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 



za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie o usporiadaní 

cestnej siete vo vzťahu k prevádzanému úseku cesty ako cestu III/3524 v k. ú. Osikov 

a Bartošovce, okres Bardejov, v dĺžke cca 2,400 km od napojenia na cestu III/3491 po napojenie 

na cestu III/3493 a obce sa stanú vlastníkmi vyššie uvedených pozemkov, 

 

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: 37 936 589, za 

kúpnu cenu spolu 17,00 €, pre obec Osikov za 4,00 € a pre obec Bartošovce za 13,00 € (pri 

cene 1,00 € za úsek cesty a  pri cene 1,00 € za pozemok).  

 

Ďalší text uznesenia ostáva v nezmenenom znení. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

  

 

U Z N E S E N I E   č. 1090 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 2022 

 

k súhlasu k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., 

s nepeňažným vkladom 

________________________________________________________________ 
 

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

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

o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 15 Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 

s ú h l a s í  

 

s predajom nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva obchodnej spoločnosti 

Prešovské zdravotníctvo, a. s., so sídlom Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 

46 758 054, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, 

vložka č.: 10448/P,  
 

zapísaného na LV č. 64, k. ú. Svidník, a to: 
 

a) pozemku: 

parcela registra C KN č. 359/14 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere  

71 m2  

 

b) stavby: 

súpisné číslo 2062 - vodojem na parcele registra C KN č. 359/14 

 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 

ťarchy: bez tiarch  

 

vrátane príslušenstva stavby vodojem, ktoré tvorí nádrž s miestnymi potrubnými 

rozvodmi vody, 
 

do vlastníctva kupujúceho – Milan Pašeň - MIJA s miestom podnikania 090 22 

Oľšavka 57, IČO: 10 783 547, zapísaného v živnostenskom registri Okresného 

úradu Stropkov, číslo živnostenského registra 711-3395, za kúpnu cenu spolu vo 

výške 8.000,- € bez DPH. 



Finančné prostriedky získané predajom nehnuteľného majetku budú v plnej výške 

účelovo použité na technické zhodnotenie nehnuteľností vo vlastníctve obchodnej 

spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., ktoré pri poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti využíva obchodná spoločnosť Nemocnica arm. generála L. 

Svobodu, Svidník, a. s., so sídlom MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník, IČO: 

47 249 099, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, 

vložka č.: 10477/P, a to do dvoch rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

  

 

U Z N E S E N I E   č. 1091 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 2022 

 

k návrhu na zrušenie uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 826/2021 zo dňa 18. 

10. 2021 k súhlasu s nakladaním akciovej spoločnosti Prešovské 

zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom 

________________________________________________________________ 
 

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  

 

 

r u š í  

 

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 826/2021 z 30. zasadnutia Zastupiteľstva PSK 

zo dňa 18. 10. 2021. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

  

 

U Z N E S E N I E   č. 1092 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 2022 

 

k schváleniu finančného krytia výdavkov projektov financovaných z IROP 

a z rozpočtu PSK 

________________________________________________________________ 
 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

s c h v a ľ u j e 

 

finančné krytie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného nenávratného 

finančného príspevku v celkovej výške 238 614,26 eur s DPH pre investičnú 

akciu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole Jarmočná 108, 

Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko Lomnička 150. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

  

 

U Z N E S E N I E   č. 1093 / 2022 

 

zo 40. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 17. októbra 2022 

 

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

 

m e n í 

 

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 498/2020 zo dňa 22. 6. 2020 k pilotnej schéme Budovanie 

kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VÚC/regionálnej 

územnej samosprávy nasledovne: 

 

upravuje text bodu A.5. v tomto znení:  

A.5. spolufinancovanie projektu zo strany Prešovského samosprávneho kraja vo výške 5 % 

oprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. 

 

Pôvodné znenie bodu A.5. bolo:  

A.5. spolufinancovanie projektu zo strany Prešovského samosprávneho kraja vo výške 5 % 

oprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja vo výške 10 000,- eur. 

 

Ostatné časti uznesenia ostávajú nezmenené. 

  
Bod A.3. bol vypustený uznesením Zastupiteľstva PSK č. 804/2021 zo dňa 30. 8. 2021.  

Bod A.2. bol vypustený uznesením Zastupiteľstva PSK č. 843/2021 zo dňa 18. 10. 2021. 
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