
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   

 

 

 

 

U Z N E S E N I A 

 

zo 4. zasadnutia 

 Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja  

zo dňa 13. februára 2023 

 

 

 
Číslo:     Obsah uznesenia: 

 

  
19.    k nástupu náhradníka na uvoľnený mandát poslanca 

 
20.    k správe z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK 

 

21.    k správe o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2022   

 

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

 

23.    k návrhu na voľbu členov – neposlancov komisií zriadených pri Zastupiteľstve PSK 

 

24.    k poslaneckému návrhu poslanca Zastupiteľstva PSK PhDr. Damankoša, PhD.  

 

25.    k úprave rozpočtu č. 1/PSK/2023 

 

26.    k informatívnej správe o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej 

         pôsobnosti PSK 

 

27.    k návrhu na schválenie prijatia úveru na financovanie mostného a cestného programu 

         SÚC PSK prostredníctvom Slovak Investment Holding, a. s. 

 

28.    k stanovisku hlavného kontrolóra PSK k návrhu na schválenie prijatia úveru na  

         financovanie mostného a cestného programu SÚC SPK prostredníctvom  Slovak  

         Investment Holding, a. s. 

 

29.    k schváleniu predloženia žiadosti na poskytnutie podpory formou úveru prostredníctvom 

         Environmentálneho fondu  

 

30.    k stanovisku hlavného kontrolóra PSK k schváleniu predloženia žiadosti na poskytnutie 

         podpory formou úveru prostredníctvom Environmentálneho fondu 

 

31.    k schváleniu návrhu na zloženie výboru pre audit 

 

32.    k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 616/2020 zo dňa 14. 12. 2020 k návrhu 

        na  zvýšenie  základného  imania  spoločnosti  FTA,  s. r. o.  a prevzatiu  záväzku na  nový 

        peňažný vklad  



 

33.    k  návrhu  na  schválenie  uzavretia  zmluvy o  dielo  na výstavbu štadióna Futbal Tatran 

         Aréna v Prešove a k návrhu na schválenie financovania výstavby štadióna Futbal Tatran 

         Aréna v Prešove   

 

34.    k návrhu VZN PSK č. ../2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 

 

35.    k Výzve predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 

         v zmysle VZN PSK č. ../2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 

 

36.    k Výzve poslancov PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 

         v zmysle VZN PSK č. ../2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 

 

37.    k Výzve Participatívny rozpočet na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok  

         2023 v zmysle VZN PSK č. ../2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 

 

38.    k  návrhu  na  zmenu  uznesenia  Zastupiteľstva PSK  č.  275/2019 zo dňa 26. 8. 2019  

         k implementácii  Programu Interreg V-A  Poľsko – Slovensko  2014 – 2020  v  rámci  

         Regionálneho kontaktného bodu PSK – schválenie a financovanie technickej pomoci 

 

39.    k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 710/2021 zo dňa 3. 5. 2021 v znení 

         uznesenia č. 936/2022  zo dňa 4. 4. 2022 k pasportizácii  cykloturistických  trás  okresov 

         v územnej pôsobnosti PSK 

 

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

         uznesenia  č. 1020/2022  zo  dňa 30. 8. 2022 k financovaniu  projektu  Krajského múzea  

         v Prešove na rekonštrukciu kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou z výzvy  Obnovme  si  

         svoj dom  

 

41.     k návrhu VZN PSK č. ../2023 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady 

         nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  

 

42.    k návrhu VZN PSK č. ../2023, ktorým sa zriaďuje Školská jedáleň, Komenského 1436/3,  

         Humenné ako súčasť Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné  

 

43.    k schváleniu prípravy a predloženia žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na  

         podporu  obnovy  a  odolnosti  pre  vybrané  stredné  školy v rámci Výzvy Plánu obnovy  

         a odolnosti SR, kód: 06I01-20-VO1  

 

44.    k schváleniu predloženia žiadostí o poskytnutie dotácie pre projekt v rámci Plánu obnovy 

         „Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov“ 

 

45.    k návrhu  VZN PSK  č. ../2023 o určení  sumy  úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej  

         určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 

 

46.    k návrhu na rozdelenie finančného príspevku na rok 2023 pre subjekty vykonávajúce  

         opatrenia  sociálnoprávnej  ochrany  detí  a sociálnej kurately na území PSK v zmysle 

         VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení 

 

47.    k voľbe zástupcov samosprávneho kraja za členov výborov pre otázky zamestnanosti 

 

48.    k návrhu na zmenu členov Správnej a Dozornej rady Nadácie PSK pre podporu rodiny 

 



 

49.    k zámeru vstupu do projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, I. etapa, 

         úsek Ulič – Uličské Krivé“  

 

50.    k zámeru vstupu do projektu „Lysá Poľana spája – Modernizácia cesty III/3078, Lysá  

         Poľana – Podspády“ 

 

51.    k zámeru vstupu do projektu „Od Sadeckých Beskýd po Čergovské vrchy – Eliminácia  

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

 

52.    k zámeru vstupu do projektu „Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných 

         parkov – 4. etapa – Rekonštrukcia cesty II-543 v obci Kamienka“ 

 

53.    k zámeru vstupu do projektu „Spájame pohraničie cez Duklu – Rekonštrukcia cesty  

         III/3541, pred obcou Vagrinec“ 

 

54.    k zámeru vstupu do projektu „Spájame podduklianske cesty – Eliminácia bezpečnostných 

         rizík na ceste III/3550, Svidník – Vyšná Jedľová“  

 

55.    k zámeru vstupu do projektu „Od Nízkych Beskýd po Solinu – Stabilizácia zosuvu na ceste 

        II/575 za obcou Palota“  

 

56.    k zámeru vstupu do projektu „Budujeme v Jasle, stabilizujeme vo Svidničke – 

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

 

57.    k zámeru vstupu do projektu „Okolo rieky Poprad – Stabilizácia zosuvu III/3138  

         Malý Lipník – 1. etapa“  

 

58.    k zámeru vstupu do projektu „Pieninský bradlový pás – cezhraničná výzva – Stabilizácia 

         zosuvu III/3138 Malý Lipník – 2. etapa“ 

 

59.    k zámeru vstupu do projektu „Spájame Horný Šariš s Muszynou – Rekonštrukcia 

         križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole“ 

 

60.    k predloženiu žiadosti o NFP so zameraním na „Modernizácia informačných systémov“ 

         Operačný  program  Integrovaná  infraštruktúra  2014 – 2020 na Sprostredkovateľský 

         orgán Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámy výzvy č. OPII-2022/7/ 

         23-DOP, 3. kolo 

 

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

         (k. ú. Červenica pri Sabinove) 

 

62.    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) 

 

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

         (k. ú. Vranov nad Topľou)          

 

64.    k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Stropkov) 

 

65.    k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Petrovany)  

 



 

66.    k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Tatranská Lomnica) 

 

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

         (k. ú. Haligovce)  

 

68.    k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 957/2022 zo dňa 4. 4. 2022 

         (k. ú. Čemerné) 

 

69.    k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 958/2022 zo dňa 4. 4. 2022 

         (Vranov nad Topľou) 

 

70.    k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 839/2021 zo dňa 18. 10. 2021 

         (k. ú. Matiašovce)  

 

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

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

         989/2022 zo dňa 13. 6. 2022 (k. ú. Ľubotice, SPŠ drevárska) 

 

72.    k návrhu na zrušenie uznesení Zastupiteľstva PSK č. 718/2021 zo dňa 3. 5. 2021,  

         č. 792/2021 zo dňa 30. 8. 2021, č. 880/2021 zo dňa 6. 12. 2021 a č. 990/2022 zo dňa  

         13. 6. 2022 (OVS Sabinov, Kukučínova) 

 

73.    k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok 

         obchodnej verejnej súťaže (SŠ Sabinov) 

 

74.    k návrhu na neupotrebiteľnosť, vyradenie a fyzickú likvidáciu hnuteľného 

         a nehnuteľného majetku PSK  

 

75.    k súhlasu nakladania akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným 

         vkladom (k. ú. Humenné)  

 

76.    k schváleniu finančného krytia výdavkov projektu financovaného z IROP a z rozpočtu 

         PSK – Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej, Prešov 

 

77.    k schváleniu finančného krytia z kapitálových výdavkov v rámci investičnej akcie  

         „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach  na  účel  prevádzkovania  

         pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti“ 

 

78.    k schváleniu finančného krytia z kapitálových výdavkov v rámci investičnej akcie  

         „Rekonštrukcia objektu Knižnica P. O. Hviezdoslava“ – Krajská  knižnica  P.  O. 

         Hviezdoslava v Prešove 

 

79.    k schváleniu finančného krytia z kapitálových výdavkov v rámci investičnej akcie  

         „Rekonštrukcia Múzea moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach“ 

 

80.    k návrhu na odvolanie a voľbu členov Správnej rady a Dozornej rady Ľubovnianskej 

         nemocnice, n. o. 

 

81.    k stanovisku k optimalizácii siete nemocníc v územnej pôsobnosti PSK z hľadiska  

         geografickej dostupnosti   

 

 



 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  1 9 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k nástupu náhradníka na uvoľnený mandát poslanca  

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  

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

zánik mandátu Milana Glevaňáka dňom 9. 2. 2023 v zmysle § 13 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 

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

B )  k o n š t a t u j e ,   

že náhradník vo volebnom obvode 3 Kežmarok Ing. Ján Kurňava zložil dňa 13. 2. 2023 predpísaný 

sľub poslanca zastupiteľstva v zmysle § 12 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o 

samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

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

zánik funkcie člena – poslanca Milana Glevaňáka v komisii školstva, mládeže, telesnej výchovy a 

športu zriadenej pri Zastupiteľstve PSK   

 

D )   v o l í 

 

Ing. Jána Kurňavu do funkcie člena - poslanca komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu 

zriadenej pri Zastupiteľstve PSK.   

 
 

V Prešove dňa 13. februára 2023 

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

predseda Prešovského samosprávneho kraja 

Zapisovateľka: 

Katarína Očkaiová v. r.  

Overovatelia zápisnice: 

JUDr. Richard Eliáš v. r.  

        Bc. Jozef Kanuščák, MBA, v. r. 



 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  2 0 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

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 16. februára 2023 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Zapisovateľka: 

Katarína Očkaiová v. r.  

Overovatelia zápisnice: 

JUDr. Richard Eliáš v. r.  

        Bc. Jozef Kanuščák, MBA, v. r. 

  



 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  2 1 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

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

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 16. februára 2023 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

predseda Prešovského samosprávneho kraja 

Zapisovateľka: 

Katarína Očkaiová v. r.  

Overovatelia zápisnice: 

JUDr. Richard Eliáš v. r.  

        Bc. Jozef Kanuščák, MBA, v. r. 

 



 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  2 2 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

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

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 16. februára 2023 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

predseda Prešovského samosprávneho kraja 

Zapisovateľka: 

Katarína Očkaiová v. r.  

Overovatelia zápisnice: 

JUDr. Richard Eliáš v. r.  

        Bc. Jozef Kanuščák, MBA, v. r. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  2 3 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k návrhu na voľbu členov – neposlancov komisií zriadených pri Zastupiteľstve PSK 

 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v  zmysle § 11 ods. 2 písm. k) v spojení s § 20 

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

v o l í  

za členov - neposlancov komisií zriadených pri Zastupiteľstve PSK s účinnosťou od 1. marca 2023: 

 

 

KOMISIA DOPRAVY  

Člen komisie - neposlanec:  Ján Baloga 

 Peter Vaščák 

 Ing. Pavol Zajac 

 Andrea Raková 

 Marián Barilla 

 Juraj Sukovský 

 Stanislav Obický 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KOMISIA FINANČNÁ  

Člen komisie - neposlanec:  Ivan Koščík 

 Ľuboš Sopoliga 

 Alžbeta Semanová 

 Tibor Kostovčík 

 Tomáš Kirňák 

 Miroslav Vilkovský 

        Kamil Sepeši 

KOMISIA KULTÚRY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 

Člen komisie - neposlanec:  Patrícia Bujňáková 

 František Hőger 

 Rastislav Puchala 

 Peter Sklenka 

 Miroslav Fabián 

 Tomáš Budz 

 Anna Ondrušeková 

 

KOMISIA SPRÁVY MAJETKU A INVESTÍCIÍ 

 

Člen komisie - neposlanec:  Anna Hudáková 

 Štefan Žid 

 Dávid Richard Obročník 

 Juraj Basala 

 Emil Chlapeček 

 Michaela Zoľáková 

 Slavomír Zelina 



 

KOMISIA REGIONÁLNEHO ROZVOJA A CESTOVNÉHO RUCHU 

Člen komisie - neposlanec:  Jozef Cvoliga 

 Lukáš Hotary 

 Michaela Molnárová 

 Aleš Solár 

 Jiří Ballarin 

 Jana Micenková  

         Mária Kulanová 

KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 

Člen komisie - neposlanec:  Ján Marinič 

 Gabriela Viazanková 

 Maroš Šatný 

 Slavomír Sakalík 

 Jozef Fedorko 

 Katarína Tomková 

 Anna Schlosserová 

 

KOMISIA ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE, TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU 

Člen komisie - neposlanec:  Sylvia Jenčová 

 Patrícia Lorková 

 Stanislav Šanta 

 Michal Goriščák 

 Ján Karol 

 Alžbeta Chamillová 

 Jozef Gaľan 



 

KOMISIA ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, OCHRANY A TVORBY ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA 

Člen komisie - neposlanec:  Marek Šimco 

 Daniela Galandová 

 Marek Rakoš 

 Ján Fenčák 

 Vladimír Bajaj 

 Ján Baňas 

 Ing. Štefan Džurný 

 

KOMISIA ZDRAVOTNÍCTVA 

Člen komisie - neposlanec:  Igor Leško 

 Martin Onderčo 

 Stanislav Duda 

 Peter Cvengroš 

 Peter Brenišin 

                                                    Tibor Focko 

 Adela Moravcová 
 

 

V Prešove dňa 16. februára 2023 

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

predseda Prešovského samosprávneho kraja 

Zapisovateľka: 

Katarína Očkaiová v. r. 

 

Overovatelia zápisnice: 

JUDr. Richard Eliáš v. r.  

        Bc. Jozef Kanuščák, MBA, v. r. 

 



 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  2 4 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k poslaneckému návrhu poslanca Zastupiteľstva PSK PhDr. M. Damankoša, PhD. 

 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

ž i a d a 

 

riaditeľa Úradu PSK predložiť informatívnu správu o spôsobe distribúcie a kontroly efektivity 

využívania financií určených na noviny PSK. 

 

Termín: apríl 2023  

Zodpovedný: Mgr. Novotný 

  

 

 

V Prešove dňa 16. februára 2023 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

predseda Prešovského samosprávneho kraja 

Zapisovateľka: 

Katarína Očkaiová v. r.  

Overovatelia zápisnice: 

JUDr. Richard Eliáš v. r.  

        Bc. Jozef Kanuščák, MBA, v. r. 

 

 

 

 



 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  2 5 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k úprave rozpočtu č. 1/PSK/2023 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2023 

 
 

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. 1/PSK/2023  

A.1 Bežný rozpočet     

 Bežné príjmy o 2 000 000 € na 262 720 000 € 

 Bežné výdavky o 500 000 € na 246 248 616 € 

 Úrad PSK – Dotácie v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií 

z vlastných príjmov PSK v platnom znení 

 
 500 000 € 

 -  
A.2 Kapitálový rozpočet     

 Kapitálové príjmy o 0 € na 350 000 € 

 Kapitálové výdavky  o 1 500 000 € na 54 065 107 € 

 Úrad PSK    1 500 000 € 

A.3 Rozpočet finančných operácií   

 Príjmové finančné operácie  o 0 € na 42 565 107 €  

 Výdavkové finančné operácie  o 0 € na 5 321 384 € 

A.4 Rozpis kapitálových výdavkov     

 Podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia       

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

 Podľa prílohy č. 2 tohto uznesenia    

A.6 Doplnenie zásobníka PD a zásobníka MPV za SÚC PSK  

 Podľa prílohy č. 3 tohto uznesenia    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. 

 

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

B.1 

na presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými oblasťami financovania a rozpis 

na jednotlivé investičné akcie v rámci zásobníka majetkovoprávnych vysporiadaní a 

zásobníka projektových dokumentácií Úradu PSK a SÚC PSK maximálne do výšky 

rozpočtu prideleného na uvedené zásobníky. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 13. februára 2023 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

predseda Prešovského samosprávneho kraja 

Zapisovateľka: 

Katarína Očkaiová v. r.  

Overovatelia zápisnice: 

JUDr. Richard Eliáš v. r.  

         Bc. Jozef Kanuščák, MBA, v. r. 
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Príloha č. 1 k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 25/2023 zo dňa 13. 2. 2023 

 

 
Názov 
organizácie 

Názov investičnej akcie ZF Suma 

Rozpis KV za všetky oblasti financovania  SPOLU   1 500 000 € 

  
  41 1 500 000 € 

Oblasť financovania:  Úrad samosprávneho kraja 
  

1 500 000 € 

    41 1 500 000 € 

  FND 0 € 

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

41  1 500 000 € 

  
Účelová dotácia podľa § 8 ods. 4 zákona 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  

FND - 300 000 € 

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

FND 300 000 € 



 

Príloha č. 2 k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 25/2023 zo dňa 13. 2. 2023 

 

Zásobník projektových dokumentácií za Úrad PSK 

 

 P.č. Organizácia Názov projektovej dokumentácie 

1. Úrad samosprávneho kraja Múzeum v Kežmarku - Rekonštrukcia hradnej pivnice – aktualizácia PD 

2. Úrad samosprávneho kraja 
Múzeum v Kežmarku - Rekonštrukcia meštianskeho domu, budovy NKP - 
aktualizácia PD 

3. Úrad samosprávneho kraja 

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

4. Úrad samosprávneho kraja SPŠ Svidník - Nová kotolňa - PD 

5. Úrad samosprávneho kraja SPŠ Svidník - Zriadenie nového fotoateliéru - PD 

6. Úrad samosprávneho kraja SPŠ Svidník - Zriadenie ateliéru na tlač/sieťotlač - PD 

7 Úrad samosprávneho kraja SPŠ Svidník - Zriadenie ateliéru kresby - PD 

8 Úrad samosprávneho kraja Gymnázium T. Vansovej Stará Ľubovňa - Výstavba novej telocvične - PD 

9 Úrad samosprávneho kraja SOŠ technická Humenné - Rekonštrukcia strechy blok D- havarijný stav - PD 

10 Úrad samosprávneho kraja SOŠ technická Humenné - Multifunkčné športové ihrisko - PD 

11 Úrad samosprávneho kraja SOŠ technická Humenné - Rekonštrukcia atletického ihriska - PD 

12 Úrad samosprávneho kraja SOŠ technická Humenné - Rekonštrukcia malej telocvične - PD 

13 Úrad samosprávneho kraja SOŠ hotelová Vysoké Tatry - Telocvičňa - PD 

14 Úrad samosprávneho kraja SOŠ hotelová Vysoké Tatry - Zateplenie budovy - PD 

15 Úrad samosprávneho kraja 
SOŠ technická Poprad - Zateplenie budovy praktického vyučovania  
(severná strana) - PD 

16 Úrad samosprávneho kraja SOŠ technická Poprad - Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove internátu - PD 

17 Úrad samosprávneho kraja 
SOŠ technická Poprad - Rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie v budove 
internátu - PD 

18 Úrad samosprávneho kraja SOŠ technická Poprad - Zateplenie budovy školy - PD 

19 Úrad samosprávneho kraja 
SOŠ podnikania a služieb Lipany - Rekonštrukcia a modernizácia viacúčelového 
športového ihriska - PD 

20 Úrad samosprávneho kraja 
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné - Výstavba multifunkčného ihriska - 
PD 

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

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

23 Úrad samosprávneho kraja SPŠ strojnícka Prešov - Vybudovanie PC siete školy - PD 

24 Úrad samosprávneho kraja 
SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Bardejov - Rekonštrukcia elektroinštalácie 
v celom školskom bloku - PD 

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

26 Úrad samosprávneho kraja SOŠ obchodu a služieb Humenné - Multifunkčné ihrisko - PD 

27 Úrad samosprávneho kraja SOŠ Vranov nad Topľou - Rekonštrukcia a modernizácia telocvične - PD 

28 Úrad samosprávneho kraja 
SOŠ Vranov nad Topľou - Zavedenie vzduchotechniky do strediska odborného 
výcviku (kuchyňa) - PD 

29 Úrad samosprávneho kraja Krajské múzeum v Prešove - Vodný hrad vo Vranove nad Topľou - PD 

30 Úrad samosprávneho kraja 
SOŠ lesnícka Prešov - Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach 
na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb 

31 Úrad samosprávneho kraja ZSS Dotyk Medzilaborce - Realizácia prístavby k hlavnej budove - PD 

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

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

34 Úrad samosprávneho kraja CSS Domov pod Tatrami Batizovce - Komplexná rekonštrukcia interiéru 



 

na objekte Gaštan - PD 

35 Úrad samosprávneho kraja 
CSS Zátišie Snina - Rekonštrukcia ČOV CSS Zátišie pri DSS a ZPB v Osadnom - 
PD 

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

37 Úrad samosprávneho kraja DSS Brezovička - Rekonštrukcia kuchyne - PD 

38 Úrad samosprávneho kraja DSS Brezovička - Športové multifunkčné ihrisko - PD 

39 Úrad samosprávneho kraja CSS Egídius Bardejov - Rekonštrukcia objektu areálu EGIDIUS - PD 

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

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

42 Úrad samosprávneho kraja DSS Sabinov - Bezbariérový vchod do budovy SO 05 - PD 

43 Úrad samosprávneho kraja 
CSS Clementia Ličartovce - Rekonštrukcia vnútorných priestorov zariadenia 
v zmysle vyhlášky - PD 

44 Úrad samosprávneho kraja DSS Vranov nad Topľou - Prístavba jednopodlažnej budovy v areáli DSS - PD 

45 Úrad samosprávneho kraja 
DSS Vranov nad Topľou - Odvlhčenie a izolácia základov a priestorov v suteréne 
objektu DSS Vranov - PD 

46 Úrad samosprávneho kraja 
CSS Garden Humenné - Rekonštrukcia strechy objektov A a B CSS GARDEN 
Humenné - PD 

47 Úrad samosprávneho kraja CSS Vita Vitalis Prešov - Komplexná rekonštrukcia interiérov - PD 

48 Úrad samosprávneho kraja CSS Kežmarok - Oddychová zóna DSS Ľubica - PD 

49 Úrad samosprávneho kraja CSS Kežmarok - Nadstavba, výťah a jedáleň CSS Kežmarok - PD 

50 Úrad samosprávneho kraja ZSS Jasoň Spišská Stará Ves - Rekonštrukcia strechy - PD 

51 Úrad samosprávneho kraja 
SOŠ technická Humenné - Rekonštrukcia elektroinštalácie a počítačovej siete 
blok A - PD  

52 Úrad samosprávneho kraja Gymnázium Snina - Rekonštrukcia interiéru a vnútorných rozvodov - PD  

53 Úrad samosprávneho kraja CSS Garden Humenné - Rekonštrukcia interiéru CSS Garden Humenné - PD  

54 Úrad samosprávneho kraja 
Senior dom Svida Svidník - Rekonštrukcia a modernizácia práčovne a kotolne - 
PD  

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

56 Úrad samosprávneho kraja 
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského Levoča - Rekonštrukcia časti budovy 
&gymnázia J. Francisciho Rimavského pre potreby Knižnice Jána Henkela v 
Levoči - PD  

57 Úrad samosprávneho kraja 
SOŠ lesnícka Prešov - Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd z objektu 
SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného zariadenia sociálnych služieb v obci 
Bijacovce - PD  

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

59 Úrad samosprávneho kraja II/533 Levoča - Spišská Nová Ves 

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

61 Úrad samosprávneho kraja II/545 obchvat obce Kapušany 

62 Úrad samosprávneho kraja II/545 obchvat obce Raslavice 

63 Úrad samosprávneho kraja II/540 obchvat obce Veľká Lomnica 

64 Úrad samosprávneho kraja II/537 obchvat obce Starý Smokovec 

65 Úrad samosprávneho kraja Revitalizácia exteriéru budovy, vonkajších vstupov a parkoviska - PD 

66 Úrad samosprávneho kraja 
Vihorlatské múzeum v Humennom - Sociálno-prevádzkový objekt v Expozícií 
ľudovej architektúry a bývania - PD 

67 Úrad samosprávneho kraja 
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove - Komplexná rekonštrukcia budovy 
HOS v Bardejove - PD 

68 Úrad samosprávneho kraja 
Podtatranské múzeum v Poprade - Komplexná rekonštrukcia pobočky Spišská 
Sobota - PD 

69 Úrad samosprávneho kraja 
Krajské múzeum v Prešove - Modernizácia Krajského múzea - prístavba 
dvorového a uličného krídla - PD 

70 Úrad samosprávneho kraja 
Krajské múzeum v Prešove - Komplexná rekonštrukcia budovy Kumšt v Prešove - 
PD 



 

71 Úrad samosprávneho kraja Krajské múzeum v Prešove - Depozitár Krajského múzea v Prešove - PD 

72 Úrad samosprávneho kraja SOŠ polytechnická J. A. Baťu Svit - Rekonštrukcia elektroinštalácie - PD 

73 Úrad samosprávneho kraja SOŠ dopravná Prešov - Rekonštrukcia elektroinštalácie - PD 

74 Úrad samosprávneho kraja SPŠ elektrotechnická Prešov - Rekonštrukcia internátu - PD 

75 Úrad samosprávneho kraja SOŠ Vranov nad Topľou - Rekonštrukcia kotolne - PD 

76 Úrad samosprávneho kraja Obchodná akadémia Humenné - Rekonštrukcia kotolne - PD 

77 Úrad samosprávneho kraja SOŠ hotelová Vysoké Tatry - Telocvičňa a odborné učebne - PD 

78 Úrad samosprávneho kraja SOŠ hotelová Vysoké Tatry - Rekonštrukcia fasády a strechy PD 

79 Úrad samosprávneho kraja Obchodná akadémia Humenné - Rekonštrukcia internátu - PD 

80 DSS Legnava Výstavba zariadenia podporovaného bývania v správe DSS Legnava - PD 

81 DSS Stropkov  Výstavba zariadenia podporovaného bývania v správe DSS Stropkov - PD 

82 CSS Snina  Výstavba špecializovaného zariadenia v správe CSS Snina - PD 

83 CSS Clementia Ličartovce 
Rekonštrukcia budovy Sladký sen na ul. Čapajevova v Prešove za účelom 
prevádzkovania sociálnych služieb - PD 

84 DSS Vranov nad Topľou Výstavba špecializovaného zariadenia v správe DSS Vranov nad Topľou - PD 

85 
DSS sv. Jána z Boha  
Spišské Podhradie 

Výstavba dvoch špecializovaných zariadení v správe DSS sv. Jána z Boha 
Spišské Podhradie - PD 

86 DSS Jabloň Výstavba špecializovaného zariadenia v správe DSS Jabloň - PD 

87 CSS Dúbrava Komplexná rekonštrukcia budov a revitalizácia areálu CSS Dúbrava - PD 

88 SOŠ lesnícka Prešov Rekonštrukcia kaštieľa v Bijacovciach - PD 

89 SOŠ lesnícka Prešov Rekonštrukcia budov - Cemjata - PD 

90 Škola umeleckého priemyslu Prešov Rekonštrukcia budovy školy ŠUP Prešov - PD 

91 SOŠ služieb Prešov Rekonštrukcia budovy školy SOŠ služieb - PD 

92 Obchodná akadémia Humenné Rekonštrukcia internátu - PD 

93 Vihorlatské múzeum v Humennom Zníženie energetickej náročnosti Múzeum Humenné - PD 

94 
Gymnázium Leonarda Stöckela, 
Jiráskova 12, Bardejov 085 01 

Debarierizácia školy 

95 
Stredná priemyselná škola 
technická, Komenského 5, Bardejov 
085 42 

Debarierizácia školy - výmena vchodových dverí 

96 

Stredná odborná škola ekonomiky, 
hotelierstva a služieb Jána 
Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 
Bardejov 085 01 

Debarierizácia školy 

97 

Stredná odborná škola 
polytechnická ako organizačná 
zložka Spojenej školy Juraja 
Henischa, Slovenská 5, Bardejov 
085 29 

Debarierizácia/odstránenie architektonických bariér SŠ J. Henischa v Bardejove 

98 
Stredná odborná škola technická, 
Družstevná 1474/19, Humenné 066 
01 

Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl 

99 
Stredná odborná škola obchodu a 
služieb, Mierová 1973/79, Humenné 
066 01 

Spolu prekonáme bariéry 

100 
Stredná odborná škola technická,  
Kukučínova 483/12, Poprad 058 01 

Debarierizácia hlavnej budovy školy a Školského internátu SOŠ technickej  
v Poprade 

101 
Stredná priemyselná škola techniky 
a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad 
058 46 

Debarierizácia budov väčších stredných škôl 

102 
Obchodná akadémia, Murgašova 
94, Poprad 058 22 

OA Poprad bez bariér - škola pre všetkých 

103 
Stredná odborná škola remesiel a 
služieb, Okružná 761/25, Poprad 
058 46 

Debarierizácia Strednej odbornej školy remesiel a služieb,  Okružná 761/25, 
Poprad  

104 
Stredná odborná škola 
polytechnická Jána Antonína Baťu, 
Štefánikova 39, Svit 059 21 

Debarierizácia SOŠ  polytechnickej Jána Antonína Baťu  



 

105 
Stredná priemyselná škola 
strojnícka, Duklianska 1, Prešov, 
080 04 

Debarierizácia SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov 

106 
Gymnázium Jána Adama Raymana, 
Mudroňova 20, Prešov 080 01 

Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl 

107 
Stredná priemyselná škola 
stavebná, Plzenská 10, Prešov  
080 01 

Debarierizácia školy 

108 
Stredná odborná škola gastronómie 
a služieb, Sídlisko duklianskych 
hrdinov 3, Prešov 081 34 

Debarierizácia školy 

109 
Stredná odborná škola technická, 
Volgogradská 1, Prešov 080 01 

Debarierizácia priestorov v SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov 

110 
Stredná odborná škola, 
Sládkovičova 2723/120, Snina 
069 27 

Debarierizácia Strednej odbornej školy v Snine 

111 
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. 
novembra 6, Stará Ľubovňa 064 01 

Odstránenie architektonických bariér v budove Gymnázia Terézie Vansovej Stará 
Ľubovňa 

112 
Stredná odborná škola technická, 
Levočská 40, Stará Ľubovňa 064 01 

Debarierizácia budovy SOŠ technickej, Levočská 40, Stará Ľubovňa 

113 

Stredná odborná škola 
polytechnická a služieb arm. gen. 
L. Svobodu, Bardejovská 715/18, 
Svidník 089 01 

Debarierizácia priestorov SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu, 
Bardejovská 715/8, 089 01, Svidník 

114 
Stredná odborná škola,  A. Dubčeka 
963/2, Vranov nad Topľou 093 40 

Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl 

115 
Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. 
Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou 
093 80 

Debarierizácia vstupu a vestibulu hlavnej budovy 

116 
Stredná odborná škola drevárska, 
Lúčna 1055, Vranov nad Topľou 
093 01 

Debarierizácia školských priestorov vybudovaním výťahu a sociálnych zariadení  
v časti praktického vyučovania 

117 

Stredná odborná škola technická 
ako organizačná zložka Spojenej 
školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov 
080 05 

Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl 

118 Senior dom Svida Svidník Nové vnútorné rozvody požiarnej vody a hydranty - PD 

119 Senior dom Svida Svidník Nová prípojka vody a požiarny hydrant vonkajší - PD 

120 CSS Domov pod Tatrami Batizovce Rekonštrukcia budovy Breza - PD 

121 CSS Vita Vitalis 
Prestavba priestorov v CSS Vita Vitalis na ambulancie pre postgraduálne 
vzdelávanie - PD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 3 k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 25/2023 zo dňa 13. 2. 2023 

 

Aktualizácia zásobníka projektových dokumentácií za SÚC PSK na rok 2023 

 

P. č. Názov investičnej akcie 

 MOSTY 

1. PD - Rekonštrukcia mosta č. M554 (III/3497 - 015), most cez rieku Topľa pred obcou Kružlov 

2. PD - Rekonštrukcia mosta č. M3868 (III/3502 -003), most cez rieku Topľa pred obcou Marhaň 

3 PD - Rekonštrukcia mosta č. M4404 (III/3515 - 008), most cez potok Hažlinka v obci Hažlín 

4 PD - Rekonštrukcia mosta č. M1265 (III/3493 - 001), most cez potok Pastorník v obci Bartošovce 

5 PD - Rekonštrukcia mosta č. M780 (III/3505 - 004), most cez potok Kratuvka v obci Stebnícka Huta 

6 PD - Rekonštrukcia mosta č. M3601 (III/3486 - 001), most cez potok pred obcou Nižný Tvarožec 

7 PD - Rekonštrukcia mosta č. M4489 (III/3491 - 011), most cez potok Debra pred obcou Hertník 

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

9 PD - Rekonštrukcia mosta č. M1807 (III/3839 - 009), most cez inundačný kanál pred obcou Nižná Jablonka 

10 PD - Rekonštrukcia mosta č. M2183 (III/3843 - 004), most cez potok Ľubiška v obci Nižné Ladičkovce 

11 PD - Rekonštrukcia mosta č. M5929 (III/3846 - 001), most cez bezmenný potok za obcou Jabloň 

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

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

14 PD - Rekonštrukcia mosta č. M1807 (III/3839 - 009), most cez inundačný kanál pred obcou Nižná Jablonka 

15 PD - Rekonštrukcia mosta č. M7132 (III/3889 - 001), most cez potok Pčolinka v meste Snina 

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

17 PD - Rekonštrukcia mosta č. M278 (III/3895 - 001), most cez Strihovecký potok v obci Šmigovec 

18 PD - Rekonštrukcia mosta č. M1604 (III/3890 - 001), most cez potok Pčolinka pred obcou Parihuzovce 

19 PD - Rekonštrukcia mosta č. M2578 (III/3887 - 001), most cez Hostovický potok v obci Hostovice 

20 PD - Rekonštrukcia mosta č. M2858 (III/3887 - 002), most cez miestny potok v obci Osadné 

21 PD - Rekonštrukcia mosta č. M2904 (III/3891 - 001), most cez potok Oľchovec pred obcou Stakčínska Roztoka 

22 PD - Rekonštrukcia mosta č. M4592 (III/3895 - 004), most cez Strihovecký potok v obci Strihovce 

23 PD - Rekonštrukcia mosta č. M5192 (III/3889 - 003), most cez Kadlubský potok v obci Pichne 

24 PD - Rekonštrukcia mosta č. M5644 (III/3893 - 001), most cez potok Ublianka pred obcou Michajlov 

25 PD - Rekonštrukcia mosta č. M5708 (III/3896 - 001), most cez miestny potok pred obcou Hrabová Roztoka 

26 PD - Rekonštrukcia mosta č. M6140 (III/3890 - 004), most cez potok Pčolinka v obci Parihuzovce 

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

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

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

30 PD - Rekonštrukcia mosta č. M3704 (III/3865 - 002A), most v km 1,763 v obci Čabiny 

31 PD - Rekonštrukcia mosta č. M5843 (III/3868 - 001), most v km 1,380 cez potok Daňová za obcou Vydraň 

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

33 PD - Rekonštrukcia mosta č. M1742 (III/3445 - 017), most nad diaľnicou D1 za obcou Drienov 

34 PD - Rekonštrukcia mosta č. M5885 (III/3445 - 016), most cez rieku Torysa za obcou Drienov 

35 PD - Rekonštrukcia mosta č. M1505 (III/3441 - 001), most cez Baracký potok v obci Soľná Baňa 

36 PD - Rekonštrukcia mosta č. M7412 (III/3420 - 003), most cez potok Pohlodov v obci Víťaz časť Dolina 

37 PD - Rekonštrukcia mosta č. M943 (III/3440 - 019), most cez potok Olšavka pred obcou Červenica 

38 PD - Rekonštrukcia mosta č. M1383 (III/3449 - 001), most cez Stopavský potok pred obcou Drienov 

39 PD - Rekonštrukcia mosta č. M3304 (III/3448 - 002), most cez Lúčinský potok za obcou Lúčina 

40 PD - Rekonštrukcia mosta č. M4377 (III/3440 - 018), most cez potok Krivý pred obcou Červenica 

41 PD - Rekonštrukcia mosta č. M4835 (III/3445 - 010), most cez Drienovský potok v obci Drienov 



 

42 PD - Rekonštrukcia mosta č. M5777 (III/3446 - 003), most cez Tuhrinský potok v obci Tuhrina 

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

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

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

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

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

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

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

50 PD - Rekonštrukcia mosta č. M1504 (III/3190 - 001), most cez rieku Torysa v meste Lipany 

51 PD - Rekonštrukcia mosta č. M2759 (III/3184 - 002), most cez rieku Torysa v obci Šarišské Michaľany 

52 PD - Rekonštrukcia mosta č. M750 (III/3193 - 004), most cez potok Hanovec v obci Torysa 

53 PD - Rekonštrukcia mosta č. M1098 (III/3183 - 009), most cez potok Horošov za obcou Majdan 

54 PD - Rekonštrukcia mosta č. M2192 (III/3182 - 003), most cez inundačný kanál za mestom Sabinov 

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

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

57 PD - Rekonštrukcia mosta č. M810 (II/539 - 001), most cez Mengusovský potok 

58 PD - Rekonštrukcia mosta č. M6952 (II/539 - 002), most cez potok Kysnica v Mengusovciach 

59 PD - Rekonštrukcia mosta č. M6145 (II/539 - 007), most cez Suchý potok v obci Štôla 

60 PD - Rekonštrukcia mosta č. M7753 (II/539 - 009), most cez potok za obcou Štôla 

61 PD - Rekonštrukcia mosta č. M2912 (II/534 - 002), most cez železničnú trať č. 40 za mestom Poprad 

62 PD - Rekonštrukcia mosta č. M3901 (II/534 - 001), most nad cestou č. 3082 na letisko Poprad 

63 PD - Rekonštrukcia mosta č. M6480 (III/2343 - 005), most cez potok Mlynica za obcou Štrba 

64 PD - Rekonštrukcia mosta č. M7357 (III/2343 - 008), most cez potok Mlynica v obci Lučivná 

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

66 PD - Dočasné premostenie k mostu č. M1305, za obcou Lysá Poľana 

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

68 PD - Rekonštrukcia mosta č. M1584 (III/3145 - 001), most cez rieku Poprad pred obcou Chmeľnica 

69 PD - Rekonštrukcia mosta č. M3072 (III/3150 - 001), most cez rieku Poprad v obci Plaveč 

70 PD - Rekonštrukcia mosta č. M1674 (III/3171 - 012), most cez bezmenný potok za obcou Šambron 

71 
PD - Rekonštrukcia mosta č. M5035 (III/3153 - 001), most cez Jarabinský potok v meste Stará Ľubovňa - železničná 
stanica 

72 PD - Rekonštrukcia mosta č. M6367 (III/3108 - 003), most cez potok z Jezerského jazera v obci Jezersko 

73 PD - Rekonštrukcia mosta č. M1143 (III/3109 - 010), most cez Osturňanský potok v obci Osturňa 

74 PD - Rekonštrukcia mosta č. M489 (III/3110 - 010), most cez Frankovský potok v obci Malá Franková 

75 PD - Rekonštrukcia mosta č. M1658 (III/3110 - 006), most cez Frankovský potok v obci Malá Franková 

76 PD - Rekonštrukcia mosta č. M6 (III/3632 - 001), most cez rieku Topľa pred obcou Vlača 

77 PD - Rekonštrukcia mosta č. M7115 (III/3612 - 015), most cez rieku Topľa pred obcou Jastrabie nad Topľou 

78 PD - Rekonštrukcia mosta č. M1946 (III/3624 - 003), most cez kanál Rafajka za obcou Sačurov 

79 PD - Rekonštrukcia mosta č. M4456 (III/3619 - 001), most cez Tomáškov potok v obci Merník 

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

  CESTY, ZOSUVY A BODOVÉ ZÁVADY 

81 PD - Styková križovatka ciest II/545 a III/3533, v meste Bardejov 

82 PD - Rekonštrukcia cesty III/3497, Kľušovská Zábava - Richvald 

83 PD - Rekonštrukcia cesty III/3491, Fričkovce - Raslavice 

84 PD - Rekonštrukcia cesty III/3488, Zlaté 

85 PD - Rekonštrukcia cesty III/3533, Komárov - Hrabovec 

86 PD - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/545, v obci Kľušov 

87 PD - II/545 obchvat obce Raslavice (DSP, DRS) 



 

88 PD - Rekonštrukcia ciest III. triedy v meste Humenné  

89 PD - Odstavné plochy - Poloniny 

90 PD - Rekonštrukcia cesty II/559, Oľka - Repejov 

91 PD - Rekonštrukcia cesty III/3862, Radvaň nad Laborcom - Oľka 

92 PD - Rekonštrukcia cesty III/3450, Lesík delostrelcov – cesta I/18 

93 PD - Rekonštrukcia cesty III/3446, privádzač Petrovany - Záborské 

94 PD - Sanácia zosuvných úsekov cesty III/3452, Gregorovce - Terňa 

95 PD - Juhovýchodný obchvat mesta Prešov (DSZ, DÚR, DSP, DRS) 

96 PD - II/545 obchvat obce Kapušany (DSP, DRS) 

97 PD - Rekonštrukcia cesty II/546, Prešov - Žipov 

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

99 PD - Odstránenie havarijného stavu po zosuve na ceste III/3440 pred obcou Zlatá Baňa  

100 PD - Rekonštrukcia cesty III/3177, Sabinov - Bertotovce 

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

102 PD - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3177, Sabinov 

103 PD - Rekonštrukcia ciest III. triedy v meste Poprad  

104 PD - Obchvat obce Starý Smokovec (DSZ, DÚR) 

105 PD - II/537 obchvat obce Starý Smokovec (aktualizácia DÚR, DSP, DRS) 

106 PD - Rekonštrukcia cesty III/3074, Liptovská Teplička - Vikartovce, 

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

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

109 PD - Rekonštrukcia križovatky ciest III/3075 a I/66, v meste Poprad 

110 PD - Rekonštrukcia križovatky ciest II/534 a II/537, v obci Starý Smokovec (DSPRS) 

111 PD - Rekonštrukcia križovatky pri železničnom priecestí cesty č. II/534 a II/537 Starý Smokovec (DSZ, DSP, DRS) 

112 PD - Preložka cesty II/536 Ľubica - Kežmarok (juhozápadný obchvat mesta Kežmarok), (DSP, DRS) 

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

114 PD - II/540 Obchvat obce Veľká Lomnica, I. etapa (DSP, DRS) 

115 PD - Rekonštrukcia cesty III/3554, Nižný Mirošov - Šarišské Čierne 

116 PD - Rekonštrukcia cesty III/3138, Plavnica - Malý Lipník 

117 PD - Rekonštrukcia cesty III/3138, Malý Lipník - Legnava 

118 PD - Rekonštrukcia cesty III/3142, Malý Lipník – Sulín 

119 PD - Stabilizácia zosuvu III/3142, Malý Lipník - Sulín  

120 PD - Rekonštrukcia cesty III/3148, Veľký Lipník - Lesnica 

121 PD - Modernizácia cezhraničného cestného spojenia III/3109 Veľká Franková SK - Kacvín PL 

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

123 PD - Výstavba mosta Dlhé Klčovo - Nižný Hrušov, vrátane napojenia na cestu III/3621 (DSP, DRS) 

124 PD - Rekonštrukcia križovatky ciest II/554 a II/558, Tovarné 

125 PD - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18, DRS 

126 PD - Výstavba mostných lávok v rámci Prešovského samosprávneho kraja 

127 PD - Modernizácia rozšírených spevnených plôch na cestách v rámci Prešovského samosprávneho kraja 

128 PD – Modernizácia cesty II/558 – 3. etapa   

  BUDOVY A PREVÁDZKOVÉ DVORY 

129 PD - Rekonštrukcia administratívnej budovy (zníženie energetickej záťaže), Bardejov 

130 PD - Rekonštrukcia garáží a dielní na cestmajsterstve Bardejov 

131 PD - Rekonštrukcia sociálno-prevádzkovej budovy - zníženie energetickej záťaže, Zborov 

132 PD - Recyklačné centrum SÚC PSK 

133 PD - Rekonštrukcia areálu a prevádzkových budov cestmajsterstva Giraltovce 



 

134 PD - Rekonštrukcia garáží a dielní, Giraltovce 

135 PD - Environmentálne opatrenia v areáli cestmajsterstva Giraltovce, PD 

136 PD - Rekonštrukcia prevádzkovej budovy Giraltovce, PD 

137 PD - Rekonštrukcia areálu a prevádzkových budov cestmajsterstva Humenné 

138 PD - Rekonštrukcia administratívnej budovy na cestmajsterstve Stakčín 

139 PD - Rekonštrukcia areálu a prevádzkových budov cestmajsterstva Medzilaborce 

140 PD - Rekonštrukcia garáží a dielní cestmajsterstva Medzilaborce 

141 PD - Rekonštrukcia areálu a prevádzkových budov cestmajsterstva Nižná Šebastová  

142 PD - Rekonštrukcia sociálno-prevádzkovej budovy (zníženie energetickej záťaže), N. Šebastová 

143 PD - Výstavba garáží pre parkovanie vozidiel na cestmajsterstve Nižná Šebastová 

144 PD - Rekonštrukcia areálu a prevádzkových budov cestmajsterstva Záborské 

145 PD - Rekonštrukcia sociálno-prevádzkovej budovy (zníženie energetickej záťaže), Záborské 

146 PD - Rekonštrukcia areálu a prevádzkových budov cestmajsterstva Poprad 

147 PD - Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Poprad 

148 PD - Rekonštrukcia administratívnej budovy (zníženie energetickej záťaže), Poprad 

149 PD - Rekonštrukcia sociálnych zariadení a dielní, Poprad 

150 PD - Sklad emulzie s technologickým zariadením na cestmajsterstve Poprad 

151 PD - Výstavba umyvárky vozidiel na stredisku Poprad, PD 

152 PD - Rekonštrukcia administratívnej budovy (zníženie energetickej záťaže), Kežmarok 

153 PD - Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Kežmarok, PD 

154 PD - Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Tatranská Štrba 

155 PD - Výstavba areálu a prevádzkových budov cestmajsterstva Levoča 

156 PD - Výstavba prevádzkovo-administratívnej budovy na cestmajsterstve Levoča 

157 PD - Rekonštrukcia prevádzkového dvora, Vernár 

158 PD - Rekonštrukcia priečelia s bránami na cestmajsterstve Svidník 

159 PD - Rekonštrukcia priečelia s bránami na cestmajsterstve Stropkov 

160 PD - Rekonštrukcia garáží a dielne na cestmajsterstve Stropkov 

161 PD - Rekonštrukcia areálu a prevádzkových budov cestmajsterstva Šemetkovce 

162 PD - Rekonštrukcia areálu a prevádzkových budov cestmajsterstva Stará Ľubovňa 

163 PD - Rekonštrukcia budovy zimnej údržby (zníženie energetickej záťaže), Stará Ľubovňa 

164 PD - Rekonštrukcia administratívnej budovy a garáží (zníženie energetickej záťaže), Stará Ľubovňa 

165 PD - Rekonštrukcie garáží na cestmajsterstve Stará Ľubovňa, PD 

166 PD - Rekonštrukcia kanalizácie a spevnených plôch areálu cestmajsterstva Stará Ľubovňa 

167 PD - Rekonštrukcia areálu a prevádzkových budov cestmajsterstva Spišská Stará Ves  

168 PD - Rekonštrukcia areálu a prevádzkových budov  cestmajsterstva Stará Ľubovňa 

169 PD - Rekonštrukcia sociálno-prevádzkovej budovy (zníženie energetickej záťaže), Holčíkovce 

170 PD - Rekonštrukcia skládky CHPM na cestmajsterstve Vranov nad Topľou 

171 PD - Zníženie energetickej náročnosti budov v správe SÚC PSK  

172 PD - Umiestnenie a výstavba meteostaníc v rámci Prešovského samosprávneho kraja 

  CYKLO 

173 
PD a TŠ - Plavnica - Orlov (severný úsek EuroVelo 11) -  v katastrálnych územiach obcí: Chmeľnica, Plavnica, 
Plaveč, Orlov  

174 

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

175 

EuroVelo 11 projektová dokumentácia  pre účely výstavby cyklotrás na vybraných úsekoch (Haniska, Kendice, 
Drienovská Nová Ves, Ličartovce, Janovík, Bretejovce, Seniakovce)  

176 
PD - EuroVelo 11 - príprava projektovej dokumentácie pre zvyšné obce v okrese Stará Ľubovňa  
(Šambron, Nová Ľubovňa) 



 

177 

PD - EuroVelo 11 - príprava projektovej dokumentácie cykloúsekov severovýchodného Slovenska popri štátnej 
hranici  (Mníšek nad Popradom, Kače, Medzibrodie, Závodie, Sulín, Malý Lipník, Legnava, územie pod Muszynou) 

178 PD - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, III. etapa (Ulič - Brezovec - Kalná Roztoka)  

179 PD - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 5. etapa bývalá obec Ruské - Runina 

180 PD - Cyklistická trasa pútnického významu Levoča - Spišský Jeruzalem - Spišské Podhradie 

181 PD - Vybudovanie cykloinfraštruktúry, Stebnícka Huta (SK) - Blechnarka (PL) 

182 PD - Vybudovanie cykloinfraštruktúry, Olejníkov - Lukov 

183 PD - Vybudovanie cykloinfraštruktúry, Jezersko - Bachledova dolina  

184 Dofinancovanie PD - cyklo Eurovelo 11 

 

 

Aktualizácia zásobníka MPV za SÚC PSK na rok 2023 

 

P.Č. Názov projektovej dokumentácie 

 REKONŠTRUKCIE MOSTOV 

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

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

3 Rekonštrukcia mosta č. M4424 (III/3491 - 010), cez potok Hlboký za obcou Fričkovce 

4 Rekonštrukcia mosta č. M2063 (III/3491 - 013), cez potok Sekčov za obcou Hertník 

5 Rekonštrukcia mosta č. M5161 (III/3491 - 014), cez potok Tichší za obcou Hertník 

6 Rekonštrukcia mosta č. M7130 (III/3491 - 015), cez potok Šibská voda za obcou Hertník 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18 Rekonštrukcia mosta M6687 na ceste II - 546, cez Bajerovský potok v obci Rokycany 

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

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

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

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

23 Rekonštrukcia mosta č. 3225 - 002 Levočská dolina 

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

25 Rekonštrukcia mosta M4416 (III/3080 - 005), Poprad - Veľký Slavkov 

26 Rekonštrukcia mosta M 7723 (III/3076 - 006) cez Strážsky potok v meste Poprad - Stráže 

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

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

29 Rekonštrukcia mosta č. M3236 (III/3208 - 002), cez potok pred obcou Domaňovce 

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

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

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

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



 

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

35 Rekonštrukcia mosta č. M7452 (III/3205 - 001), cez miestny potok pred obcou Pavľany 

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

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

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

39 Rekonštrukcia mosta M7447 (3212 - 002), cez Klčovský potok pred obcou Katúň 

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

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

42 Rekonštrukcia mosta M 3373 (III/3065 - 001) Poprad - Spišská Teplica 

43 Rekonštrukcia mosta č. M4393 (III/3074 - 001), cez potok Boršov za obcou Hranovnica 

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

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

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

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

48 Rekonštrukcia mosta č. 3110 – 002 Veľká Franková, PD 

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

50 Rekonštrukcia mosta č. 3886-007, Zboj 

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

52 Rekonštrukcia mosta č. M4628 (III/3586 - 001), cez Chotčanku za obcou Chotča 

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

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

 INVESTIČNÉ AKCIE - OP 

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

56 III/3458 Fulianka - spojka 

57 Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany 

58 Rekonštrukcia mosta č. M5833 (III/3450 - 049), nad traťou ŽSR v meste Prešov 

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

60 III/3445 Prešov – Petrovany 

61 Poprad - Starý Smokovec II/534 - II. etapa 

62 III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 

 INVESTIČNÉ AKCIE -  INTERREG 

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

64 Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou Palota 

65 Rekonštrukcia mosta 3078 - 003 Lysá Poľana 

66 Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec 

 REALIZÁCIA - CESTY, ZOSUVY A BODOVÉ ZÁVADY 

67 Modernizácia cesty III/3510, Kochanovce - Nemcovce 

68 Odstránenie bodovej závady na ceste III/3491 v obci Raslavice 

69 Odstránenie bodových závad na ceste III/3500 Lukavica 

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

71 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3495, Vaniškovce  - Raslavice 

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

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

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

75 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3485 Sveržov - Gaboltov II. etapa 

76 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3491 Vaniškovce - Fričkovce II. Etapa 

77 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3495 Vaniškovce - Raslavice II/545 



 

78 Modernizácia cesty III/3826, Ohradzany - Lukačovce 

79 Rekonštrukcia cesty II/554, Ondavské Matiašovce - Košarovce 

80 Modernizácia cesty III/3820, Vyšná Sitnica - Závada 

81 Stabilizácia zosuvov na ceste II/559, za obcou Čabiny 

82 Rekonštrukcia cesty II/567, Hostovice - Pčoliné 

83 Rekonštrukcia cesty II/575, Makovce - Malá Poľana 

84 Rekonštrukcia objektov pre odvodnenie cesty III/3440, mesto Prešov 

85 Styková križovatka pod Šarišským hradom  

86 Odstránenie nevyhovujúceho stavu cesty III/3179, Veľký Šariš 

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

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

89 Stabilizácia zosuvu III/3431 Fintice 

90 Stabilizácia zosuvu na ceste III/3434, Trnkov 

91 Stabilizácia zosuvu na ceste III/3460, Janov 

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

93 Stabilizácia zosuvu na ceste III/3438, Brestov  

94 Rekonštrukcia cesty Varhaňovce - Bunetice 

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

96 Rekonštrukcia cesty III/3444, Abranovce  

97 Rekonštrukcia križovatiek na ceste III/3446 

98 Modernizácia cesty - Petrovany  

99 Modernizácia cesty III/3190, Dubovica 

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

101 Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách III/3462 a III/3460, Sedlice - Bzenov 

102 Modernizácia cesty III/3440 Solivarská ulica, II. etapa 

103 Modernizácia cesty III/3440 Solivarská ulica, III. etapa 

104 Rekonštrukcia cesty III/3443, Dulova Ves - Záborské 

105 Odstránenie bodovej závady na ceste III/3612, za obcou Soľ, Nemcovce, Ďurková 

106 Modernizácia cesty III/3452, Gregorovce 

107 Modernizácia cesty III/3452 Gregorovce II. etapa 

108 Rekonštrukcia križovatky na ceste III/3179 s MK pod Hradom, Veľký Šariš 

109 Rekonštrukcia cesty III/3452, Gregorovce, III. etapa 

110 Odstránenie bodovej závady na ceste III/3182, Sabinov 

111 Rekonštrukcia cesty III/3182, Sabinov - Červená Voda, II. etapa 

112 Modernizácia cesty II/536, Jánovce - Abrahámovce 

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

114 Zvýšenie únosnosti cestného telesa cesty II/537, západ 

115 Zvýšenie únosnosti cestného telesa cesty II/537, východ 

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

117 Rekonštrukcia cesty III/3093, Mlynica 

118 Rekonštrukcia cesty III/3074, Spišské Bystré 

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

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

121 Modernizácia cesty III/3078, Lysá Poľana - Podspády 

122 Modernizácia cesty II/538 Štrba - Štrbské Pleso 

123 Modernizácia cesty III/3078, Lysá Poľana - Podspády, II. etapa + most + dočasné premostenie 

124 Modernizácia cesty III/3074 Spišské Bystré - Hranovnica 



 

125 Rekonštrukcia cesty II/539, Mengusovce - Vyšné Hágy 

126 Rekonštrukcia križovatky II/537, Starý Smokovec 

127 Rekonštrukcia cesty III/3080, Veľký Slavkov, I. etapa 

128 Rekonštrukcia cesty III/3075, Spišské Bystré - Hranovnica, I. etapa  

129 II/540 Obchvat obce Veľká Lomnica, I. etapa 

130 II/540 Obchvat obce Veľká Lomnica, II. etapa 

131 Modernizácia cesty II/542 a II/543 - križovatky Spišská Stará Ves 

132 Rekonštrukcia oporných múrov a premostení na ceste III/3110 v obci Malá Franková 

133 Modernizácia cesty II/533 v úseku Levoča - hranica s KSK 

134 Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok - hr. KSK, III/3227 Sp. Štvrtok - Hrabušice 

135 Rekonštrukcia cesty III/3227 v obci Spišský Štvrtok - Hrabušice, I. etapa 

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

137 Rekonštrukcia cesty III/3227 v obci Spišský Štvrtok - Hrabušice 

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

139 Stabilizácia zosuvu na ceste  III/3099 Holumnica 

140 Stabilizácia zosuvu III/3142 Malý Lipník - Sulín 

141 Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník  

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

143 Rekonštrukcia cesty III/3108, Jezersko 

144 Rekonštrukcia križovatky ciest I/68 a III/3154 Pusté Pole 

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

146 Modernizácia cesty III/3552, Vyšná Jedľová - Belejovce 

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

148 Odstránenie bodovej závady na ceste III/3543 za obcou Hunkovce 

149 Cestárske múzeum - Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 

150 Rekonštrukcia cesty III/3541, Ladomirová - Vagrinec, II. etapa 

151 Rekonštrukcia cesty III/3550, Svidník - Vyšná Jedľová, II. etapa 

152 Rekonštrukcia cesty III/3573, Piskorovce - Mrázovce 

153 II/556 Fijaš - Lomné 

154 Rekonštrukcia cesty III/3586, Stropkov - Chotča 

155 III/3635 Malá Domaša - Detrík (zosuv) 

156 Modernizácia cesty III/3635, Dobra - Malá Domaša 

157 Modernizácia cesty III/3608, Vyšný Žipov - Skrabské 

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

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

160 Výstavba mosta Dlhé Klčovo - Nižný Hrušov, PD 

161 III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18, I. etapa 

162 Výstavba cesty III/3621 a mosta Dlhé Klčovo - Nižný Hrušov, napojenie na cestu II/554 

163 Rekonštrukcia cesty III/3573, Piskorovce - Mrázovce, I. etapa 

 AREÁLY 

164 Areál Nižná Šebastová 

165 Areál Poprad 

166 Areál Levoča 

167 Areál Hanušovce 

168 Vysporiadanie ďalších pozemkov pod areálmi organizačných zložiek SÚC PSK 

 MAJETKOVOPRÁVNE VYSPORIADANIE POZEMKOV POD JESTVUJÚCIMI ÚSEKMI CIEST II. A III. TRIEDY 

169 Vysporiadanie vlastníkov pozemkov pod cestami II. a III. triedy 



 

 CYKLOCHODNÍKY 

170 Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1.etapa, úsek Snina 

171 
Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2. etapa, Runina - Ruský Potok, Ruský Potok - Uličské Krivé,  
Kalná Roztoka - Stakčínska Roztoka, Stakčínska Roztoka - Stakčín 

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

173 Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 5. etapa bývalá obec Ruské - Runina 

174 Cyklistická trasa pútnického významu Levoča -  Spišský Jeruzalem - Spišské Podhradie 

175 Projektové dokumentácie - prepojenie Vysokých Tatier a Slov. raja 

176 
EuroVelo 11 MPV  pre účely výstavby cyklotrás na vybraných úsekoch (Torysa, Krivany, Šarišské Dravce,  
Krásna Lúka, Bajerovce)  

177 
EuroVelo 11 - projektová dokumentácia pre účely výstavby cyklotrás na vybraných úsekoch (Prešov, Haniska, 
Kendice, Drienovská Nová Ves, Ličartovce, Janovík, Bretejovce, Seniakovce) 

178 Rekonštrukcia cesty III/3183 Majdan 

179 
EuroVelo 11 - majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre zvyšné obce v okrese Stará Ľubovňa  
(Šambron, Nová Ľubovňa) 

180 
EuroVelo 11 - Vybudovanie cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás v okrese Stará Ľubovňa  (Chmeľnica, 
Plavnica, Plaveč, Orlov) 

181 
EuroVelo 11 - príprava projektovej dokumentácie cykloúsekov severovýchodného Slovenska popri štátnej hranici  
(Mníšek nad Popradom, Kače, Medzibrodie, Závodie, Sulín, Malý Lipník, Legnava, územie pod Muszynou) 

182 PD - Rekonštrukcia cesty III/3108, Jezersko 

183 Projektová dokumentácia Domaša 
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zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k informatívnej správe o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK 

 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s bodom 2 časť IV. Zásad rozpočtového 

procesu PSK v znení neskorších zmien a doplnkov v nadväznosti na zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov  

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

rozpis schváleného rozpočtu pre rok 2023 do úrovne kategórií za organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 

 

 

V Prešove dňa 16. februára 2023 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

predseda Prešovského samosprávneho kraja 

Zapisovateľka: 

Katarína Očkaiová v. r.  

Overovatelia zápisnice: 

JUDr. Richard Eliáš v. r.  

        Bc. Jozef Kanuščák, MBA, v. r. 
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zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k návrhu na schválenie prijatia úveru na financovanie mostného a cestného programu SÚC 

PSK prostredníctvom Slovak Investment Holding, a. s. 

 
 

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

samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 

predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 17 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

s c h v a ľ u j e  

prijatie úveru na financovanie výdavkov Prešovského samosprávneho kraja maximálne do výšky 

30 000 000 eur na činnosť rozpočtovej organizácie Správy a údržby ciest Prešovského 

samosprávneho kraja spojenú s  realizovaním mostného a cestného programu prostredníctvom 

spoločnosti Slovak Investment Holding, a. s.  

 

V Prešove dňa 16. februára 2023 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

predseda Prešovského samosprávneho kraja 

Zapisovateľka: 

Katarína Očkaiová v. r.  

Overovatelia zápisnice: 

JUDr. Richard Eliáš v. r.  

        Bc. Jozef Kanuščák, MBA, v. r. 
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zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k stanovisku hlavného kontrolóra PSK k návrhu na schválenie prijatia úveru na financovanie 

mostného a cestného programu SÚC PSK prostredníctvom Slovak Investment Holding, a. s.  

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  

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

stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu na schválenie prijatia úveru na financovanie mostného 

a cestného programu Správy a údržby ciest  PSK prostredníctvom Slovak Investment Holding, a. s. 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 16. februára 2023 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

predseda Prešovského samosprávneho kraja 

Zapisovateľka: 

Katarína Očkaiová v. r.  

Overovatelia zápisnice: 

JUDr. Richard Eliáš v. r.  

        Bc. Jozef Kanuščák, MBA, v. r. 
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zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k schváleniu predloženia žiadosti na poskytnutie podpory formou úveru prostredníctvom 

Environmentálneho fondu  

 
 

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

o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 

predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 17 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  

s c h v a ľ u j e  

predloženie žiadosti o prijatie úveru z Environmentálneho fondu zabezpečeného blankozmenkou  

za účelom realizácie projektu „Odkanalizovanie a ČOV z objektu SOŠ Lesnícka vrátane 

pripravovaného zariadenia sociálnych služieb v obci Bijacovce“ vo výške 900 000 eur a projektu 

„Rekonštrukcia ČOV -  Tatranská Lesná“ vo výške 700 000 eur.  

 

V Prešove dňa 16. februára 2023 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

predseda Prešovského samosprávneho kraja 

Zapisovateľka: 

Katarína Očkaiová v. r.  

Overovatelia zápisnice: 

JUDr. Richard Eliáš v. r.  

             Bc. Jozef Kanuščák, MBA, v. r. 
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zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k stanovisku hlavného kontrolóra PSK k schváleniu predloženia žiadosti na poskytnutie 

podpory formou úveru prostredníctvom Environmentálneho fondu 

 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

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

stanovisko hlavného kontrolóra PSK k schváleniu predloženia žiadosti na poskytnutie podpory 

formou úveru prostredníctvom Environmentálneho fondu. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  3 1 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k schváleniu návrhu na zloženie výboru pre audit 

 
 

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

o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 

predpisov 

s c h v a ľ u j e  

členov Výboru pre audit pre účtovnú jednotku Prešovský samosprávny kraj v zložení: 

 

1. Ing. Juraj Hudáč    člen výboru pre audit 

2. Ing.  Matúš Polák   člen výboru pre audit 

3. doc. Ing. Sylvia Jenčová, PhD.             člen výboru pre audit 

 

s mandátom na volebné obdobie do konca roka 2026. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  3 2 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 616/2020 zo dňa 14. 12. 2020 k návrhu 

na zvýšenie základného imania spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. a prevzatiu 

záväzku na nový peňažný vklad 

 
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  

 

s c h v a ľ u j e    

zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 616/2020 zo dňa 14. 12. 2020 v bode C nasledovne: 

bod C sa nahrádza novým znením: 

C/ k o n š t a t u j e,  

že po ukončení I. etapy projektu výstavby futbalového štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA 

v Prešove sa Prešovský samosprávny kraj (po poskytnutí dotácie vo výške 7,2 mil. eur) nebude 

podieľať na ďalšom financovaní výstavby futbalového štadióna a na financovaní jeho budúcej 

prevádzky a zároveň požaduje naplniť uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 653/2021 zo dňa 15. 2. 

2021.  

Body A, B, D ostávajú v nezmenenom znení. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  3 3 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k návrhu na schválenie uzavretia zmluvy o dielo na výstavbu štadióna FUTBAL TATRAN 

ARÉNA v Prešove 

k návrhu na schválenie financovania výstavby štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v 

Prešove 

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

o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 

predpisov 

A .   s c h v a ľ u j e  

A.1.  

uzavretie zmluvy o dielo na realizáciu stavby s názvom „Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN 

ARÉNA v Prešove – I. časť“ medzi objednávateľom – spoločnosťou FUTBAL TATRAN 

ARÉNA, s. r. o., so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970, zapísanou v obchodnom 

registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 33500/P a zhotoviteľom – spoločnosťou 

AVA-stav, s. r. o., so sídlom Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, IČO: 43989268, zapísanou 

v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 21431/T, ktorá je 

úspešným uchádzačom verejného obstarávania nadlimitnej zákazky na predmet zákazky s názvom 

„Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove“ 1. časť vyhlásenej vo Vestníku 

verejného obstarávania č. 182/2022 zo dňa 17.08.2022 pod zn. 37580 – MSP s výslednou cenou 

za celý predmet zákazky bez DPH: 16 381 973,04 eur t. j. 19 658 367,65 eur s DPH. 

 

A.2.  

uzavretie zmluvy o dielo na realizáciu stavby s názvom „Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN 

ARÉNA v Prešove – II. časť“ medzi objednávateľom – spoločnosťou FUTBAL TATRAN 

ARÉNA, s. r. o., so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970, zapísanou v obchodnom 

registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 33500/P a zhotoviteľom – spoločnosťou 

AVA-stav, s. r. o., so sídlom Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, IČO: 43989268, zapísanou 

v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 21431/T, ktorá je 

úspešným uchádzačom verejného obstarávania nadlimitnej zákazky na predmet zákazky s názvom 

„Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove“ 2. časť, vyhlásenej vo Vestníku 

verejného obstarávania č. 182/2022 zo dňa 17. 8. 2022 pod zn. 37580 – MSP s výslednou cenou 

za celý predmet zákazky bez DPH: 4 828 236,96 eur t. j. 5 793 884,35 eur s DPH.  



 

B .   s c h v a ľ u j e  

B.1.  

návrh na financovanie výstavby štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove, investíciu 

spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 

50494970, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 

33500/P, do realizácie stavby s názvom „Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA 

v Prešove – I. časť“:  

• s výslednou cenou za celý predmet zákazky bez DPH: 16 381 973,04 eur t. j. 19 658 367,65   

eur s DPH 

• s cenou za zabezpečenie stavebného inžinieringu, odborne spôsobilých osôb vykonávajúcich 

stavebný dozor, projektového manažmentu, projekčných prác a odborne spôsobilej osoby na 

zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, autorského dozoru vo výške 300 000,00 

eur bez DPH t. j. 360 000,00 eur s DPH.  

B. 2. 

spolufinancovanie realizácie stavby s názvom „Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA 

v Prešove – I. časť“ formou dotácie na kapitálové výdavky pre spoločnosť FUTBAL TATRAN 

ARÉNA, s. r. o., so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970, zapísanej v obchodnom 

registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 33500/P, vo výške 7 140 986,52 eur z 

rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za podmienky finančnej spoluúčasti mesta Prešov 

a iných zdrojov vo výške 7 140 986,52  eur  a  pri  finančnej  spoluúčasti  Slovenského  futbalového  

zväzu vo výške 2 400 000,00 eur.  

 

C.   r u š í  

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 685/2021 zo dňa 29. 3. 2021 v častiach C.1., C.2., C.3. vzhľadom 

na schválenie vyššie uvedených návrhov. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  3 4 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k návrhu VZN PSK č. ../2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 

 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) 

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

krajoch) v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 98/2023 o poskytovaní 

dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  3 5 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k Výzve predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 

v zmysle VZN PSK č. ../2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 

 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. h) 

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

krajoch) v znení neskorších predpisov 

s c h v a ľ u j e  

Výzvu predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 

Prešovského samosprávneho kraja. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  3 6 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k Výzve poslancov PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023  

v zmysle VZN PSK č. ../2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 

 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. h) 

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

krajoch) v znení neskorších predpisov 

s c h v a ľ u j e  

Výzvu poslancov Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 

Prešovského samosprávneho kraja. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  3 7 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k Výzve Participatívny rozpočet na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 

2023 v zmysle VZN PSK č. ../2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 

 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. h) 

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

krajoch) v znení neskorších predpisov 

s c h v a ľ u j e  

Výzvu Participatívny rozpočet na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 v 

zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského 

samosprávneho kraja. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  3 8 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 275/2019 zo dňa 26. 8. 2019 k 

implementácii programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 v rámci 

Regionálneho kontaktného bodu PSK – schválenie a financovanie technickej pomoci  

 
 

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

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

znení neskorších predpisov 

s c h v a ľ u j e  

zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 275/2019 zo dňa 26. 8. 2019 k implementácii programu 

Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 v rámci Regionálneho kontaktného bodu PSK – 

schválenie a financovanie technickej pomoci v bode B nasledovne: 

 

navýšenie finančných prostriedkov určených do obdobia certifikácie/refundácie výdavkov  

a spolufinancovanie technickej pomoci cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 

2014 - 2020 tzv. Regionálneho kontaktného bodu Prešovského samosprávneho kraja vo výške 5 

% z celkových oprávnených nákladov na projekt v sume 4 549,37 eur (pôvodne celkové náklady 

72 756,36 eur - 5 %-né spolufinancovanie PSK 3 637,81 eur viď uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 

275/2019 - na súčasných 90 987,55 eur, spolufinancovanie PSK 4 549,37 eur). 
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U Z N E S E N I E  č .  3 9 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 710/2021 zo dňa 3. 5. 2021 v znení 

uznesenia č. 936/2022 zo dňa 4. 4. 2022 k pasportizácii cykloturistických trás okresov 

v územnej pôsobnosti 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 

s c h v a ľ u j e  

zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 710/2021 zo dňa 3. 5. 2021 v znení uznesenia č. 936/2022 

zo dňa 4. 4. 2022 k aktivitám v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky nasledovne:  

 

- dopĺňa sa bod A.3. v znení:  

realizovať pasportizáciu cykloturistických trás okresov v územnej pôsobnosti Prešovského 

samosprávneho kraja s návrhom riešení v termíne do 31. 8. 2023. 

 

- v texte uznesenia sa vypúšťa bod B.  

 

Ostatné ustanovenia uznesenia ostávajú v pôvodnom znení. 
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zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

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

uznesenia č. 1020/2022 zo dňa 30. 8. 2022 k financovaniu projektu Krajského múzea 

v Prešove na rekonštrukciu  kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou z výzvy Obnovme si svoj 

dom 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 znení uznesenia č. 

1020/2022 zo dňa 30. 8. 2022 v bode A.2. nasledovne: 

 

v bode c) sa vypúšťa text v znení: 

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK maximálne vo 

výške 10 % z rozpočtu projektu 

a nahrádza sa novým textom v znení: 

zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK maximálne vo výške 

71 960,06 eur.  
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zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k návrhu VZN PSK č. ../2023 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady 

nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 

 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  

s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 99/2023 o výške 

príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 

 

 

 

V Prešove dňa 13. februára 2023 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

predseda Prešovského samosprávneho kraja 

Zapisovateľka: 

Katarína Očkaiová v. r.  
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              Bc. Jozef Kanuščák, MBA, v. r. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  4 2 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k návrhu VZN PSK č. ../2023, ktorým sa zriaďuje Školská jedáleň, Komenského 1436/3, 

Humenné ako súčasť Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné  

 
 

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. 100/2023, ktorým sa 

zriaďuje Školská jedáleň, Komenského 1436/3, Humenné ako súčasť Hotelovej akadémie, 

Štefánikova 28, Humenné od 1. marca 2023. 

 

  

V Prešove dňa 13. februára 2023 

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

U Z N E S E N I E  č .  4 3 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k schváleniu prípravy a predloženia žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na 

podporu obnovy a odolnosti pre vybrané stredné školy v rámci Výzvy Plánu obnovy 

a odolnosti SR, kód: 06I01-20-V01  

 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  

A .   s c h v a ľ u j e  

A.1.   

prípravu investičných akcií pre vybrané stredné školy: 

Rozpočtové organizácie 

1. Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov 

2. Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 

3. Stredná odborná škola polytechnická ako organizačná zložka Spojenej školy Juraja 

Henischa, Slovenská 5, Bardejov 

4. Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, Humenné 

5. Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad 

6. Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad 

7. Stredná odborná škola polytechnická Jána Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit 

8. Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 

9. Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 

10. Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov 

11. Stredná odborná škola technická ako organizačná zložka Spojenej školy, Ľ. 

Podjavorinskej 22, Prešov 

12. Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 

13. Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 

14. Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou 

15. Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad 

Príspevkové organizácie 

1. Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod 

Vinbargom 3, Bardejov 

2. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 

3. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad 

4. Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov 



 

5. Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 

6. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 

7. Stredná odborná škola technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa 

8. Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 

715/18, Svidník 

9. Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou 

 

A.2. 

financovanie projektových dokumentácií pre stavebné povolenie a súvisiacej inžinierskej činnosti 

k investičným akciám stredných škôl uvedených v bode A.1. v sumárnej výške 136 700,00 eur 

(kapitálové výdavky) 

 

A.3.  

prípravu a predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy 

a odolnosti v rámci Výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR, kód: 06I01-20-V01 a následnú 

implementáciu projektov pre vybrané stredné školy uvedené v bode A.1. s názvom: 

 

Zoznam žiadostí o poskytnutie mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a maximálna výška 

poskytnutých finančných prostriedkov v rámci výzvy 

 

  Názov projektu 
Maximálna výška predložených 

žiadostí v rámci výzvy (eur s DPH) 

Rozpočtové organizácie 

1 
Debarierizácia Gymnázia Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, 

Bardejov 
130 000,00 eur 

2 Debarierizácia SPŠ technickej, Komenského 5, Bardejov 130 000,00 eur 

3 
Debarierizácia SOŠ polytechnickej ako organizačnej zložky 

Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov 
130 000,00 eur 

4 Debarierizácia SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, Humenné 130 000,00 eur 

5 Debarierizácia Obchodnej akadémie, Murgašova 94, Poprad 130 000,00 eur 

6 Debarierizácia SOŠ remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad 130 000,00 eur 

7 
Debarierizácia SOŠ polytechnickej Jána Antonína Baťu, 

Štefánikova 39, Svit  
130 000,00 eur 

8 Debarierizácia SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov, 130 000,00 eur 

9 
Debarierizácia Gymnázia Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, 

Prešov 
130 000,00 eur 

10 Debarierizácia SPŠ stavebnej, Plzenská 10, Prešov 130 000,00 eur 

11 
Debarierizácia SOŠ technickej ako organizačnej zložky Spojenej 

školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov 
130 000,00 eur 

12 
Debarierizácia Gymnázia Terézie Vansovej, 17. novembra 6, 

Stará Ľubovňa 
130 000,00 eur 

13 Debarierizácia SOŠ,  A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 130 000,00 eur 

14 
Debarierizácia Gymnázia Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, 

Vranov nad Topľou 
130 000,00 eur 

15 Debarierizácia SPŠ techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad 130 000,00 eur 

Príspevkové organizácie 

1 
Debarierizácia SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána 

Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 
130 000,00 eur 

2 
Debarierizácia SOŠ obchodu a služieb, Mierová 1973/79, 

Humenné 
130 000,00 eur 



 

3 Debarierizácia SOŠ technickej,  Kukučínova 483/12, Poprad 130 000,00 eur 

4 
Debarierizácia SOŠ gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych 

hrdinov 3, Prešov 
130 000,00 eur 

5 Debarierizácia SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov 130 000,00 eur 

6 Debarierizácia SOŠ, Sládkovičova 2723/120, Snina 130 000,00 eur 

7 Debarierizácia SOŠ technickej, Levočská 40, Stará Ľubovňa 130 000,00 eur 

8 
Debarierizácia SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen.  

L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník 
130 000,00 eur 

9 Debarierizácia SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou 130 000,00 eur 

 SPOLU       3 120 000 eur 

 

A.4.  

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projektoch uvedených v bode 

A.3., ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektov, resp. sú na ich realizáciu potrebné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 16. februára 2023 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

predseda Prešovského samosprávneho kraja 

Zapisovateľka: 

Katarína Očkaiová v. r.  

Overovatelia zápisnice: 

JUDr. Richard Eliáš v. r.  

             Bc. Jozef Kanuščák, MBA, v. r. 

 

 

 

 

 

- 3 - 



 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  4 4 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k schváleniu prípravy a predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt v rámci 

Plánu obnovy „Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov“ 

 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  

A .   s c h v a ľ u j e  

A.1.   

predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie a následnú realizáciu projektu „Rekonštrukcia 

Gymnázia L. Stöckela v Bardejove“ v rámci  Plánu obnovy, komponent 2 – Obnova budov, 

Investícia 2 – Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov 

 

A.2.  

zabezpečenie financovania vecne neoprávnených výdavkov v rámci výzvy identifikovaných na 

základe rozpočtu stavby (nad rámec 10 % zo súčtu prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B 

a neoprávnených výdavkov, ktoré sa priamo nepodieľajú na zlepšovaní energetickej náročnosti) 

v maximálnej výške 721 531,87 eur v rámci projektu uvedeného v bode A.1. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
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zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k návrhu VZN PSK č. ../2023 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia 

a platenia v zariadeniach 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  

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 101/2023 o určení sumy 

úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 
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zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k návrhu na rozdelenie finančného príspevku na rok 2023 pre subjekty vykonávajúce 

opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN 

PSK č. 20/2010 v platnom znení  

 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IV bod 1 písm. b) VZN PSK č. 

20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej 

osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately na území PSK v platnom znení  

s c h v a ľ u j e  

finančný príspevok na rok 2023 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately v celkovej výške 115 500,00 eur pre tieto subjekty:  
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Trojlístok, n. o., Prešov 3 vykonávatelia opatrení 31 500 eur 

Mesto Prešov 2 vykonávatelia opatrení 21 000 eur 

Návrat o. z., Bratislava 2 vykonávatelia opatrení 21 000 eur 

Človek v ohrození, n. o. Bratislava 2 vykonávatelia opatrení 21 000 eur 

Spoločnosť priateľov detí z detských 

domovov Úsmev ako dar, o. z., 

Bratislava 

2 vykonávatelia opatrení 21 000 eur 

Celkom 11 vykonávateľov opatrení 115 500 eur 



 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  4 7 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k voľbe zástupcov samosprávneho kraja za členov výborov pre otázky zamestnanosti  

 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 16 ods. 4 zákona NR 

SR č. 5/2004 Z. z.  o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

A)  o d v o l á v a 

zástupcov Prešovského samosprávneho kraja ako členov výborov pre otázky zamestnanosti:  

 

Mgr. Martina Šmilňáka              ÚPSVaR   Bardejov 

Ing. Martina Merička                  ÚPSVaR   Humenné 

JUDr. Štefana Bieľaka                ÚPSVaR   Kežmarok 

Mgr. Jozefa Baču                        ÚPSVaR   Poprad 

Ing. Martina Fecka                      ÚPSVaR   Prešov 

Ing. Petra Sokola                         ÚPSVaR   Stará Ľubovňa 

MUDr. Františka Orlovského     ÚPSVaR   Stará Ľubovňa 

Stanislava Obického                   ÚPSVaR  Vranov nad Topľou 

 

 

B) v o l í  

zástupcov Prešovského samosprávneho kraja za členov výborov pre otázky zamestnanosti: 

 

Ing. Jozefa Kmeca, PhD.,                    poslanca Zastupiteľstva PSK,      ÚPSVaR Bardejov                                                                

PhDr. Michala Babina, MBA,             poslanca Zastupiteľstva PSK,      ÚPSVaR Humenné     

Ing. Jána Kurňavu,                               poslanca Zastupiteľstva PSK,      ÚPSVaR Kežmarok                                             

Mgr. Miloslava Repaského,                 poslanca Zastupiteľstva PSK,      ÚPSVaR Poprad                                                            

JUDr. Pavla Hagyariho, PhD., MBA,  poslanca Zastupiteľstva PSK,      ÚPSVaR Prešov 

 

 

 

 

 

 



 

 

MUDr. Petra Bizovského, MPH,  poslanca Zastupiteľstva PSK,      ÚPSVaR Stará Ľubovňa   

Michala Didika,                            poslanca Zastupiteľstva PSK,       ÚPSVaR Stará Ľubovňa                               

Ing. Jozefa Bertu,                          poslanca Zastupiteľstva PSK,      ÚPSVaR Vranov nad Topľou                           
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zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k návrhu na zmenu členov Správnej a Dozornej rady Nadácie PSK pre podporu rodiny 

 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade so zákonom NR SR č. 34/2002 Z. z. o 

nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a Nadačnej listiny 

Nadácie PSK pre podporu rodiny 

 

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

 

A.1.  

zánik členstva v Správnej rade Nadácie PSK pre podporu rodiny na základe čl. VIII. bodu 7. písm. 

a) Nadačnej listiny Nadácie PSK pre podporu rodiny 

 

A.2.  

zánik členstva v Dozornej rade Nadácie PSK pre podporu rodiny na základe čl. XIII. bodu 6. písm. 

a) Nadačnej listiny Nadácie PSK pre podporu rodiny 

 

B.    n a v r h u j e 

 

na zaniknuté miesta členov správnej rady v zmysle čl. VIII. bodu 3. a dozornej rady v zmysle čl. 

XIII. bodu 4. Nadačnej listiny Nadácie PSK pre podporu rodiny: 

 

       Správna rada: 

 

1. JUDr. Pavla Hagyariho, PhD., MBA, poslanca Zastupiteľstva PSK 

 

2. PaedDr. Miroslava Benka, PhD., MBA, poslanca Zastupiteľstva PSK  

 

 

 

 

 

 



 

Dozorná rada: 

 

1. Ing. Michala Repaského, poslanca Zastupiteľstva PSK 

 

2. Ing. Luciu Sukeľovú, poslankyňu Zastupiteľstva PSK 
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zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k zámeru vstupu do projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, 

úsek Ulič – Uličské Krivé“   

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 302/2001 

Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

A .   s c h v a ľ u j e  

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

„Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Ulič – Uličské Krivé“ 

realizovaného v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, výzvy IROP-PO7-

SC72-2022-105 s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 1 800 000,00 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. 90 000,00 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.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  5 0 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k zámeru vstupu do projektu financovaného z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 

– 2027 „Lysá Poľana spája – Modernizácia cesty III/3078, Lysá Poľana – Podspády“ 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 302/2001 

Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

A .  s c h v a ľ u j e  

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

Poľana spája“ realizovaného v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 - 2027 

s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 2 000 000,00 eur, ktorého ciele sú v súlade 

s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

PSK. 

 

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

 

A.3. zabezpečenie finančných prostriedkov na 8 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške max. 160 000,00 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 8 % rozpočtového nákladu projektu pre 

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

zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  5 1 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k zámeru vstupu do projektu financovaného z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 

– 2027 „Od Sadeckých Beskýd po Čergovské vrchy – Eliminácia bezpečnostných rizík na 

ceste III/3491, Hertník – Kľušovská Zábava“ 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 302/2001 

Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

A .  s c h v a ľ u j e  

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

Sadeckých Beskýd po Čergovské vrchy“ realizovaného v rámci Programu Interreg Poľsko – 

Slovensko 2021 - 2027 s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 5 000 000,00 eur, ktorého 

ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja PSK. 

 

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

 

A.3. zabezpečenie finančných prostriedkov na 8 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške max. 400 000,00 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 8 % rozpočtového nákladu projektu pre 

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

zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  5 2 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k zámeru vstupu do projektu financovaného z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 

– 2027 „Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 4. etapa – 

Rekonštrukcia cesty II-543 v obci Kamienka“ 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 302/2001 

Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

A .  s c h v a ľ u j e  

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

„Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 4. etapa“ realizovaného 

v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 s predpokladaným rozpočtovým 

nákladom max. 1 100 000,00 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 8 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške max. 88 000,00 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 8 % rozpočtového nákladu projektu pre 

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

zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  5 3 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k zámeru vstupu do projektu financovaného z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 

– 2027 „Spájame pohraničie cez Duklu – Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou 

Vagrinec“ 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 302/2001 

Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

A .  s c h v a ľ u j e  

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

„Spájame pohraničie cez Duklu“ realizovaného v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 

2021 - 2027 s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 2 300 000,00 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 8 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške max. 184 000,00 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 8 % rozpočtového nákladu projektu pre 

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

zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov.  
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zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k zámeru vstupu do projektu financovaného z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 

– 2027 „Spájame podduklianske cesty – Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3550, 

Svidník – Vyšná Jedľová“ 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 302/2001 

Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

A .  s c h v a ľ u j e  

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

„Spájame podduklianske cesty“ realizovaného v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 

2021 - 2027 s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 2 800 000,00 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 8 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške max. 224 000,00 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 8 % rozpočtového nákladu projektu pre 

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

zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
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zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k zámeru vstupu do projektu financovaného z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 

– 2027 „Od Nízkych Beskýd po Solinu – Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou Palota“ 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 302/2001 

Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

A .  s c h v a ľ u j e  

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

Nízkych Beskýd po Solinu“ realizovaného v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 

- 2027 s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 1 700 000,00 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 8 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške max. 136 000,00 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 8 % rozpočtového nákladu projektu pre 

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

zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov.  
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zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k zámeru vstupu do projektu financovaného z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 

– 2027 „Budujeme v Jasle, stabilizujeme vo Svidničke – Odstránenie bodovej závady na ceste 

III/3537, pred obcou Svidnička“ 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 302/2001 

Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

A .  s c h v a ľ u j e  

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

„Budujeme v Jasle, stabilizujeme vo Svidničke“ realizovaného v rámci Programu Interreg 

Poľsko – Slovensko 2021 - 2027 s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 1 400 000,00 

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 8 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške max. 112 000,00 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 8 % rozpočtového nákladu projektu pre 

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

zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  5 7 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k zámeru vstupu do projektu financovaného z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 

– 2027 „Okolo rieky Poprad – Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník – 1. etapa“ 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 302/2001 

Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

A .  s c h v a ľ u j e  

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

rieky Poprad“ realizovaného v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 - 2027 

s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 600 000,00 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 8 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške max. 48 000,00 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 8 % rozpočtového nákladu projektu pre 

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

zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov.  
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zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k zámeru vstupu do projektu financovaného z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 

– 2027 „Pieninský bradlový pás – cezhraničná výzva – Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý 

Lipník – 2. etapa“ 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 302/2001 

Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

A .  s c h v a ľ u j e  

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

„Pieninský bradlový pás – cezhraničná výzva“ realizovaného v rámci Programu Interreg 

Poľsko – Slovensko 2021 - 2027 s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 600 000,00 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 8 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške max. 48 000,00 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 8 % rozpočtového nákladu projektu pre 

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

zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov.  
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U Z N E S E N I E  č .  5 9 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k zámeru vstupu do projektu financovaného z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 

– 2027 „Spájame Horný Šariš s Muszynou – Rekonštrukcia križovatky I/68 a III/3154 Pusté 

Pole“ 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 302/2001 

Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

A .  s c h v a ľ u j e  

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

„Spájame Horný Šariš s Muszynou“ realizovaného v rámci Programu Interreg Poľsko – 

Slovensko 2021 - 2027 s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 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 8 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške max. 40 000,00 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 8 % rozpočtového nákladu projektu pre 

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

zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  6 0 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k predloženiu žiadosti o NFP so zameraním na „Modernizácia informačných systémov“ 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 na SO Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2022/7/23-DOP, 3. kolo 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  

A .  s c h v a ľ u j e  

A.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so zameraním na „Modernizácia 

informačných systémov“ na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu  Integrovaná 

infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2022/7/23-DOP, 3. kolo, v maximálnej výške 

oprávnených výdavkov v sume 741 721,18 eur.   

A.2. realizáciu projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s 

podmienkami poskytnutia finančnej pomoci. 

A.3. výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany Prešovského 

samosprávneho kraja z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok v sume 37 086,06 eur.  

 

V Prešove dňa 16. februára 2023 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

predseda Prešovského samosprávneho kraja 

Zapisovateľka: 

Katarína Očkaiová v. r.  

Overovatelia zápisnice: 

JUDr. Richard Eliáš v. r.  

              Bc. Jozef Kanuščák, MBA, v. r. 

 

 



 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  6 1 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 

 
 

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

o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 

predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v 

znení neskorších predpisov a v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom 

PSK  

 

 

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 PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859, v k. ú. 

Červenica pri Sabinove, obec Červenica pri Sabinove, okres Sabinov, a to: 

 

pozemku registra CKN parcelné číslo 237/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 106 

m2, odčleneného od parcely registra C KN, parcelné číslo 237, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 3 045 m2, evidovanej na LV č. 35, geometrickým plánom č. 17/2021 

vyhotovenom Vladimírom Kupcom, Rožkovany, IČO: 480 977 48, úradne overenom 

Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, dňa 12. 08. 2021 pod číslom G1-523/2021, 

 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 ťarchy:  bez záznamu 

do vlastníctva kupujúceho – Ing. Ján Gergelčík, 082 71  Lipany, SR, za kúpnu cenu 2 

822,78 € (pri jednotkovej cene 26,63 €/m2). 



 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Žiadateľ je vlastníkom susediaceho pozemku a prevádzaný pozemok tvorí plochu medzi 

kaštieľom v jeho osobnom vlastníctve a cestou. Pozemok je oplotený a žiadateľ ho 

dlhodobo užíva. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  6 2 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

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 

 

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

o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 

predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v 

znení neskorších predpisov a v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom 

PSK a čl. VII. Rokovacieho poriadku ZPSK 

 

m e n í   a   d o p ĺ ň a  

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 1026/2022 zo dňa 30. 8. 2022 k majetkovému prevodu 

nehnuteľného majetku PSSK – prípad hodný osobitného zreteľa v časti schvaľuje v bode B.3 

nasledovne:  

v  bode B.3. sa za C KN 15419 dopĺňa podlomenie 1 v znení: 

 

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 15419/1 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. 

 

Ďalší text uznesenia ostáva v nezmenenom znení. 
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zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

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 PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859, nachádzajúci sa v 

k. ú. Vranov nad Topľou, obec Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, vedený na LV č. 

6386, a to: 

- časť parcely registra C KN, parcelné číslo 3305/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

3637 m2, výmera prenajímaného nehnuteľného majetku predstavuje 345 m2 

 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 

ťarchy: v zmysle LV č. 6386 

 

pre nájomcu – mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, IČO: 

332 933, za nižšie uvedených podmienok: 

 

Výška nájomného: 1,00 €  

 

Účel nájmu: vybudovanie cyklotrasy pre stavbu „Cyklotrasa Vranov nad Topľou – RO Domaša v 

k. ú. Vranov nad Topľou“ 

 

Doba nájmu: Nájomný vzťah sa uzatvára počas realizácie stavebných prác, maximálne na obdobie 

5 rokov, s podmienkou najneskôr ku kolaudácii stavby zriadiť vecné bremeno na podklade 

porealizačného zamerania. 



 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Mesto Vranov nad Topľou plánuje zrealizovať na prenajatom pozemku výstavbu cyklochodníka 

pri ceste III/3618, ulica Staničná. V súčasnosti sa na tejto časti pozemku nachádza verejná zeleň 

medzi chodníkom a cestou, cyklisti prechádzajú v tesnej blízkosti cesty III. triedy. Výstavbou 

chodníka sa zlepší bezpečnosť cestnej premávky v tomto úseku, chodník bude zrealizovaný vo 

verejnom záujme a bude slúžiť širokej verejnosti. 
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zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - kúpa 

 

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

o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 

predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v 

znení neskorších predpisov a v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom 

PSK 

s c h v a ľ u j e   

prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho - obec Bžany, Bžany 46, 

090  33 Turany nad Ondavou, IČO: 00 330 370, zapísaného na LV č. 1 v k. ú. Valkov, a to: 

pozemku registra C KN, parcelné číslo  85/309, ostatná plocha o výmere 283 m2  

spoluvlastnícky podiel: 1/1,   ťarchy: bez tiarch 

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

Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Domov sociálnych 

služieb v Stropkove,  Hlavná 80/50,  091 01  Stropkov, IČO: 00696331,  za celkovú kúpnu cenu 

3 339,40 €  (pri cene 11,80 €/m²). 
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zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

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 § 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. Petrovany,  obec Petrovany, okres Prešov, zapísaného na 

LV č. 2018, v súvislosti so stavbou „III/3445 Prešov - Petrovany“, a to:  

 

- parcela registra C KN, parcelné číslo 1993/13 o výmere 4 m2, druh pozemku zastavaná plocha,  

 

- parcela registra C KN, parcelné číslo 1989/42 o výmere 67 m2, druh pozemku ostatná plocha, 

 

- parcela registra C KN, parcelné číslo 1951/104 o výmere 2 m2, druh pozemku zastavaná plocha,  

 

- parcela registra C KN, parcelné číslo 1951/105 o výmere 1 m2, druh pozemku zastavaná plocha,  

 

- parcela registra C KN, parcelné číslo 1993/20 o výmere 2 m2, druh pozemku zastavaná plocha, 

 

spoluvlastnícky podiel: 1/1,   ťarchy: podľa LV 

 

z výlučného vlastníctva predávajúceho:  

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001 

 

 

 

 

 



 

 

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 PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, 

IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 52,79 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 4012,04 

€.  
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zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

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 § 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. Tatranská Lomnica, obec Vysoké Tatry, okres Poprad, 

zapísaného na LV č. 402, v súvislosti so stavbou „Rekonštrukcia mosta M3911 (III/3077-001), 

Tatranská Kotlina - Lendak“, a to:  

 

- novovzniknutá parcela registra C KN parcelné č. 552/11 o výmere 11 m2 (diel č. 1), druh 

pozemku lesný pozemok,  

vytvorená z parcely registra C KN č. 552/10 o výmere 3164 m2, druh pozemku lesný pozemok 

 

- novovzniknutá parcela registra C KN parcelné č. 567/10 o výmere 437 m2 (diel č. 2), druh 

pozemku zastavaná plocha,  

vytvorená z parcely registra E KN č. 2-14689 o výmere 2666 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha, 

 

- novovzniknutá parcela registra C KN parcelné č. 567/12 o výmere 285 m2 (diel č. 7), druh 

pozemku zastavaná plocha,  

vytvorená z parcely registra E KN č. 1-3782 o výmere 4051 m2, druh pozemku lesný pozemok. 

 

Novovzniknuté parcely boli vytvorené geometrickým plánom č. 158/2021 vyhotovenom Ing. 

Pavlom Basaríkom, GEOPLÁN, 059 36 Mengusovce, IČO: 51747545, dňa 18.03.2022, úradne 

overenom Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom, dňa 20.04.2022, pod číslom G1-

322/2022. 

 

 



 

spoluvlastnícky podiel: 1/1,  ťarchy: podľa LV 

 

z výlučného vlastníctva predávajúceho:  

Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, IČO: 00326518 

 

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 PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, 

IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 1 €/pozemok, čo predstavuje kúpnu cenu v sume celkom 3 €.  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  6 7 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

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

 

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

z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 

predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v 

znení neskorších predpisov a v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom 

PSK 

m e n í 

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 796/2021 zo dňa 30. 8. 2021 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 kúpnu cenu 

407,04 € (pri cene 3,84 € /m2). 

 

 

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 

4,608 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume 162,82 € za výmeru 35 m2 prevádzaných podielov 

v správe Slovenského pozemkového fondu (t. j. spoluvlastnícky podiel - 32/96) a 3,84 €/m2, čo 

predstavuje kúpnu cenu v sume 272,64 € za výmeru 71 m2 na všetky ostatné zostávajúce 

prevádzané podiely. 

 



 

 

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 .  6 8 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 957/2022 zo dňa 4. 4. 2022 

 

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

z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 

predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v 

znení neskorších predpisov a v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom 

PSK  

m e n í 

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 957/2022 zo dňa 4. 4. 2022 k majetkovému prevodu 

nehnuteľného majetku – kúpa nasledovne: 

1) v bode A.3. sa vypúšťa text v znení: 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 

pčs Meno vlastníka Spoluvlastnícky podiel 

2 Novák Dušan, Prešov, PSČ 080 01 1/2 

3 Mudrák Pavol, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01 01 01 1/2 

 
a nahrádza sa textom:  
 
z výlučného vlastníctva predávajúceho: 

 

pčs Meno vlastníka Spoluvlastnícky podiel 

3 Mudrák Pavol, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01  1/1  

 

2) v bode A.4. sa vypúšťa text v znení: 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 

pčs Meno vlastníka Spoluvlastnícky podiel 

3 Demčák Jozef, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03   1/2 

 

 

 

 

 



 

a nahrádza sa textom:  
 
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 

pčs Meno vlastníka Spoluvlastnícky podiel 

podpodiel 4 Demčák Matej, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03 1/2  

 

3) v bode A.12. sa vypúšťa text v znení: 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 

pčs Meno vlastníka Spoluvlastnícky podiel 

6 Kosturová Eva, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03 1 1/6 

11 Čaplová Alena, Bratislava, PSČ 851 06 1 1/18 

 

a nahrádza sa textom:  
 
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

  
pčs Meno vlastníka Spoluvlastnícky podiel 

13 Gazdová Eva, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03 1 1/6 

14 Whiteová Ivana, Bratislava, PSČ 851 06 1 1/18  

 

4) v bode A.20. sa vypúšťa text v znení: 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 

pčs Meno vlastníka Spoluvlastnícky podiel 

6 Vasiľová Mária, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03 2 2/15 

 

a nahrádza sa textom:  
 
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 

pčs Meno vlastníka Spoluvlastnícky podiel 

8 Vasiľ Patrik, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01 2/15 

/ 

15 

 

 

5) v bode A.27. sa vypúšťa text v znení: 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 

pčs Meno vlastníka Spoluvlastnícky podiel 

5 Belasová Mária, Vranov nad Topľou, 093 03 1 1/4 

 

a nahrádza sa textom:  
 
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 

 

 



 

pčs Meno vlastníka Spoluvlastnícky podiel 

8 
Rusňáková Gabriela, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03 

1/4 
 

 

6) v bode A.35. sa vypúšťa text v znení: 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 

pčs Meno vlastníka Spoluvlastnícky podiel 

5 Vasiľová Mária, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03 2/9 

 

a nahrádza sa textom:  
 
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
pčs Meno vlastníka Spoluvlastnícky podiel 

21 Vasiľ Patrik, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01 2/9  
 

 

7) v bode A.37. sa vypúšťa text v znení: 

 

z výlučného vlastníctva predávajúceho: 

pčs Meno vlastníka Spoluvlastnícky podiel 

1 Leško Zoltán, Vranov nad Topľou,  093 01 1/ 1 

 

a nahrádza sa textom:  
 
z výlučného vlastníctva predávajúceho: 

 
pčs Meno vlastníka Spoluvlastnícky podiel 

2 
Lešková Mária, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01 

1/1 
 

 

8) v bode A.41. sa vypúšťa text v znení: 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 

pčs Meno vlastníka Spoluvlastnícky podiel 

1 Silvay Milan, Hažín, 072 34 Zalužice 1/8 

8 4 Vasiľová Mária, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03 2/24 

24  

a nahrádza sa textom:  
 
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 

pčs Meno vlastníka Spoluvlastnícky podiel 

9 Vasiľ Patrik, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01 2/24 

24 10 Silvay Milan, Hažín,  PSČ 072 34 1/8 

8 
 

 



 

9) v bode A.43. sa vypúšťa text v znení: 

 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

pčs Meno vlastníka Spoluvlastnícky podiel 

4 Kosturová Eva, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03 6 6/112 

 

a nahrádza sa textom:  
 
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

 
pčs Meno vlastníka Spoluvlastnícky podiel 

9 Gazdová Eva, Vranov nad Topľou, PSČ 093 03 
6/112 

 

 

 

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 .  6 9 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 958/2022 zo dňa 4. 4. 2022 

 

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

z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 

predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v 

znení neskorších predpisov a v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom 

PSK  

m e n í 

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 958/2022 zo dňa 4. 4. 2022 k majetkovému prevodu 

nehnuteľného majetku – kúpa nasledovne: 

 

v bode A.1. sa vypúšťa text v znení: 

 

4. Šoltés Juraj, Parchovany 076 62, spoluvlastnícky podiel 1/48 

5. Šoltés Jozef, Košice 040 23, spoluvlastnícky podiel 1/48 

6. Šoltés Ján, Košice 040 11, spoluvlastnícky podiel 1/48 

7. Lacková Iveta, Kráľovce 044 44, spoluvlastnícky podiel 1/48 

8. Šoltésová Alena, Bratislava 841 01, spoluvlastnícky podiel 1/48 

9. Šoltésová Alžbeta, Bratislava 841 01, spoluvlastnícky podiel 1/48 

 

a nahrádza sa novým textom v znení: 

25. IWIN TRADE, spol. s.r.o., Budovateľská 1285, Vranov nad Topľou 093 01, spoluvlastnícky 

podiel 1/8 

 

 

 



 

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 .  7 0 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 839/2021 zo dňa 18. 10. 2021 

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

samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 

predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov a v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK  

 

m e n í 

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 839/2021 zo dňa 18. 10. 2021 k majetkovému prevodu nehnuteľného 

majetku – kúpa nasledovne: 

v bode A.3. sa vypúšťa text v znení: 
 p. č. vlastník Spoluvlastnícky podiel 

57 Tomová Alžbeta, Poprad, PSĆ 058 01, SR 23/720   

72 Furcoň Ján, 059 05 Matiašovce 1/180   

79 Bjalončík Ján, Kišovce, Hôrka, SR 2/360 

83 Bjalončík Ján, Kišovce, Hôrka, SR 2/1620 

 

a nahrádza sa novým textom: 

p. č. vlastník Spoluvlastnícky podiel 

57 Tomo Ľubomír, PSČ 058 01, Poprad, SR 23/720   

72 Furcoňová Veronika, 059 04 Spišské Hanušovce, SR 1/180   

83 Bjalončík Peter, Kišovce 260, 059 12 Hôrka, SR 11/1620 

 

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 .  7 1 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

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

uznesení č. 764/2021 zo dňa 21. 6. 2021, č. 882/2021 zo dňa 6. 12. 2021 a č. 989/2022 zo dňa 13. 

6. 2022 

 
Zastupiteľstvo Prešovské samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 302/2001 Z. 

z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 

predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 

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

a nakladania s majetkom PSK v platnom znení a čl. VII Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK  
 
m e n í   a   d o p ĺ ň a   

  

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

21. 6. 2021, č. 882/2021 zo dňa 6. 12. 2021 a č. 989/2022 zo dňa 13. 6. 2022 v časti B schvaľuje 

v bode B.2. nasledovne: 

 

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

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

 2.572.638,60 €   

 

a nahrádza sa novým textom v znení:  

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

 2.205.118,83  €   
 

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 .  7 2 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k návrhu na zrušenie uznesení Zastupiteľstva PSK č. 718/2021 zo dňa 3. 5. 2021, č. 792/2021 zo 

dňa 30. 8. 2021, č. 880/2021 zo dňa 6. 12. 2021 a č. 990/2022 zo dňa 13. 6. 2022 

 

Zastupiteľstvo Prešovské samosprávneho kraja v súlade so  zákonom  NR SR č. 302/2001 Z. z. o 

samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 

predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov a v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK a 

čl. VII. Rokovacieho poriadku ZPSK 

 

r u š í  

 

uznesenie č. 718/2021 zo dňa 3. 5. 2021 v znení uznesení č. 792/2021 zo dňa 30. 8. 2021, č. 880/2021 

zo dňa 6. 12. 2021 a č. 990/2022 zo dňa 13. 6. 2022. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  7 3 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok 

obchodnej verejnej súťaže 

 

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

samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 

predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov a v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK  

 

A. k o n š t a t u j e,  

 

 že prevádzaný majetok uvedený v bode B.1. tohto uznesenia je prebytočný 

 

B. s c h v a ľ u j e   

 

B.1. prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja v správe Spojenej školy, 

SNP 16, Sabinov, k. ú. Sabinov, zapísaného na: 

 

LV č. 1421, a to  pozemky parcely registra C KN: 

· parcelné číslo 5417/6, ostatná plocha o výmere 397 m² 

· parcelné číslo 5417/8, ostatná plocha o výmere 4 376 m² 

· parcelné číslo 5403/2, ostatná plocha o výmere 634 m² 

 

spoluvlastnícky podiel: 1/1,  ťarchy: bez tiarch  

 

LV č. 3773, a to pozemky parcely registra C KN: 

· parcelné číslo 5395 zastavané plochy a nádvoria o výmere 913 m² 

· parcelné číslo 5392, záhrada o výmere 1 236 m² 

· parcelné číslo 5394, zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m² 

· parcelné číslo  5396, záhrada o výmere 1 019 m² 

· parcelné číslo 5393/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3146 m² 

 

(celková výmera pozemkov je 11800 m2) 

 

LV č. 3773, a to stavba: 

- škola, súpisné číslo 1780, na pozemku registra C KN parcelné číslo 5395, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 913 m2 

 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 

Ťarchy pre LV 1421 a LV 3773: Por.č.:1. V-767/2017, Zmluva o zriadení vecného bremena 

č. z reg. Úradu PSK:104/2017/ODSM zo dňa 18.3.2017 spočívajúceho v zriadení vecného 

bremena (in rem) k parc .č. C KN 5393/2, a to: právo spočívajúce v povinnosti povinného z 



 

vec. bremena - PSK strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peší a prejazd motorovými 

vozidlami po pozemku C KN č. 5393/2 k pozemku C KN č.5397 a stavbe sč.1783 - bytový dom 

na parcele C KN č.5397 (LV č.3771, 3772) v prospech oprávnených z vecného bremena - 

podielových spoluvlastníkov pozemku C KN č.5397 a bytov. domu sč.1783, číslo zmeny 

802/2017. 

 

spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého návrh na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy  a zmluvy o zriadení vecného bremena (ďalej len „kúpnej zmluvy“) 

doručený v obchodnej verejnej súťaži, bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.  

  

   B.2.   Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

   Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. Obchodného 

zákonníka, v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú 

verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na 

prebytočný nehnuteľný majetok PSK. 

 

1. Predmet  zmluvy: 

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

 

2. Účastník zmluvného vzťahu - kupujúci:  

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

navrhovateľ, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do 

registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného 

celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne 

prevyšuje sumu 100.000,00 € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

3. Podmienka podľa bodu 2., t. j.  povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora,  

musí byť splnená najneskôr ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy.  

 

4.  Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 43/2021 zo 

dňa 2.3.2021 a doplnkom k tomuto znaleckému posudku 52/2021 zo dňa 30.3.2021 

vyhotovenom znalcom Ing. Kamil Čverha, PhD., Prešov, v zmysle vyhlášky MS SR č. 

492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, 

predstavuje 1.629.645,46 €. 

 

5.  Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 

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

stanovenej znaleckým posudkom v sume 1.629.645,46 €, 

 

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

 

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

 

d) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v lehote podľa písm. c) vrátane úhrady 

ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, (nákladov za vypracovanie 



 

znaleckého posudku, geometrického plánu, správneho poplatku za podanie návrhu na 

vklad do katastra nehnuteľností), 

 

e) súhlas s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po 

zaplatení celej kúpnej ceny podľa písm. a) a c) a ostatných nákladov podľa písm. d),   

 

f) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia celej kúpnej ceny 

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

 

g) akceptácia zriadenia bezodplatného vecného bremena práva vstupu, prechodu a prejazdu 

in rem na pozemku kupujúceho C KN parc. č. 5393/2, v prospech vlastníka pozemkov C 

KN 5391, C KN 5390, C KN 5393/1, C KN 5399/1, C KN 5399/2, 5400, 5401, 5402, 

5404, 5405, 5406, 5407, 5408, 5409, 5410, 5411, 5412, 5413/1, 5413/2, 5413/3, 5415, 

5416 a stavieb-sč.1781-budova SO 02, sč.1782-budova SO 01, sč.1784-budova SO 05, 

sč.1785-obyt.budova-SO 04, sč.1788-budova SO 03, sč.2175-budova SO 06 v k. ú. 

Sabinov,  

 

h) akceptácia existujúcich vecných bremien zapísaných v katastri nehnuteľností. 

 

6.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

a) Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského samosprávneho 

kraja v lehote do __.__. 2023  do  __:__  hod. v zalepenej obálke s výrazným označením:  

  

 „Obchodná verejná súťaž – škola s areálom na ul. Kukučínova 1, Sabinov – 

neotvárať!“  

    „identifikácia navrhovateľa, obchodné meno, sídlo, IČO,  pri fyzickej osobe – meno, 

priezvisko, adresa“  

 

 na adresu: Prešovský samosprávny kraj 

   Odbor majetku a investícií  

  Námestie mieru 2 

   080 01 Prešov 

 

Rozhodujúci je dátum a čas vyznačený na prezentačnej pečiatke podateľne Úradu 

Prešovského samosprávneho kraja.  

 

b) Návrh musí obsahovať: 

– návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme podpísaný oprávnenou osobou 

a v elektronickej forme na CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený  na stránke 

PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o. v . s.), 

– presnú identifikáciu navrhovateľa s písomným vyhlásením navrhovateľa, že 

uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:   

▪ kupujúci  – fyzická osoba   

 titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého 

pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu, v prípade manželov identifikačné 

údaje obidvoch, alebo                                          

▪ kupujúci  – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)   

 obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, alebo                                        

▪ kupujúci – právnická osoba (PO)  

 obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa 

výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu 

......., oddiel ......, vložka ..., alebo iný register,   

http://www.po-kraj.sk/


 

– súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, 

– zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou,  

– doklad navrhovateľa, ktorý podá návrh do obchodnej verejnej súťaže o zložení finančnej 

zábezpeky minimálne vo výške 50 % z ponúknutej ceny za nehnuteľný majetok, ktorú 

zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242), 

zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú oprávnenou osobou navrhovateľa v dvoch 

vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri 

vyhlásení tejto o. v. s.), 

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

 

c) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým      

navrhovateľom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  

 

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

uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže 

budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže. 

 

e) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého 

obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Navrhovatelia nemajú nárok na 

náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.  

 

f) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 

odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 

 

g) Navrhovateľ predložením návrhu v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením 

a sprístupnením jeho osobných údajov na účel prevodu vlastníctva. 

 

7.  Obhliadka majetku:  

a) Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním 

návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Milo Ondrejkovič, 051/4880 

101milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk 

 

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

V Prešove dňa 16. februára 2023 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

predseda Prešovského samosprávneho kraja 

Zapisovateľka: 

Katarína Očkaiová v. r.  

Overovatelia zápisnice: 

JUDr. Richard Eliáš v. r.  

         Bc. Jozef Kanuščák, MBA, v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  7 4 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k návrhu na neupotrebiteľnosť, 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 s § 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 nehnuteľného majetku v správe SÚC PSK pričom vyradenie 

neupotrebiteľných častí ciest z účtovnej evidencie majetku SÚC PSK a ich následná rekultivácia je 

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

o usporiadaní cestnej siete vo vzťahu k uvedeným úsekom pozemných komunikácií a to ich  

vyradením  z cestnej siete ciest II. a III. triedy: 

 

P. 

č. 

Správca Inventárne 

číslo 

Názov majetku Dátum 

zaradenia 

Obstarávacia 

cena € 

Zostatková 

cena € 

1. Správa a údržba 

ciest PSK 

S3-55711 Cesta III/3578 križ. III/3577 - 

Korunková 

r. 1968 79 595,23 0,00 

2. Správa a údržba 

ciest PSK 

S3-5577 Cesta III/3574 Nižná Olšava – 

Vyšná Olšava 

r. 1968 25 676,77 0,00 

3. Správa a údržba 

ciest PSK 

II-566 Cesta II/566 okres Sobrance -

Ruská Volová - Ulič 

r. 1952 179 519,03 0,00 

4. Správa a údržba 

ciest PSK 

II-558 Cesta II/558 hr. Okres Vranov 

n/T – Ulič – štátna  hranica UA 

r. 1952 23 893,72 0,00 

 

 

A.2.   

vyradenie a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného majetku v nájme Súkromného 

gymnázia DSA, Komenského 40, Sabinov a v správe oddelenia správy vnútornej prevádzky 

a krízového riadenia Úradu PSK podľa uvedeného rozpisu:   



 

P. 

č. 

Umiestnenie Inventárne 

číslo 

Názov majetku Dátum 

zaradenia 

Obstarávacia 

cena € 

Zostatková 

cena € 

1. Súkromné gymnázium 

DSA, Sabinov 

IVT zp-155 Počítač Olivet M386 r. 1989 5 745,77 0,00 

2. Úrad PSK,  

Námestie mieru 2 , Prešov 

500004 Propagačné video PSK, 

2 ks 

r. 2002 15 571,60 0,00 

3. Úrad PSK,  

Námestie mieru 2, Prešov 

500008 Propagačné dielo PSK - 

Atarax 

r. 2004 28 440,55 0,00 

4. Úrad PSK,  

Námestie mieru 2, Prešov 

400198 Scaner Nashuatec 

SC430DC 

r. 2004 4 978,76 0,00 

5. Úrad PSK,  

Námestie mieru 2, Prešov 

402140 Kopírovací stroj - TA DCC 

2625 

r. 2008 5 658,17 0,00 

6. Úrad PSK,  

Námestie mieru 2, Prešov 

402021 Kopírovací stroj- TA DCC 

2080 

r. 2007 19 602,17 0,00 

7. Úrad PSK,  

Námestie mieru 2, Prešov 

402013 Scaner RICOH Aficio IS r. 2007 4 021,18 0,00 

 

A.3.   

vyradenie neaktuálnej neupotrebiteľnej projektovej dokumentácie z účtu 042 Obstaranie dlhodobého 

hmotného majetku zmarená investícia v obstarávacej hodnote 300,00 eur vypracovanej 

k nezrealizovanej investičnej akcii „Kanalizačná prípojka k domu č. 1 Uzovský Šalgov“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 16. februára 2023 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

predseda Prešovského samosprávneho kraja 

Zapisovateľka: 

Katarína Očkaiová v. r.  

Overovatelia zápisnice: 

JUDr. Richard Eliáš v. r.  

          Bc. Jozef Kanuščák, MBA, v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  7 5 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

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. 

2033, k. ú. Humenné, a to:  

 

- novovytvoreného pozemku parcely registra C KN č. 3362/57- zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 72 m2  

odčleneného od pôvodnej parcely registra C KN č. 3362/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

7535 m2 na základe geometrického plánu č. 50788060-35/2021 vyhotoveného dňa 16. 9. 2021 Ing. 

Romanom Kormucikom, autorizovaným geodetom a kartografom, úradne overeného Okresným 

úradom Humenné, katastrálny odbor, dňa 21. 9. 2021 pod číslom G1- 365/2021,  

 

spoluvlastnícky podiel: 1/1  

 

ťarchy:  

- pod V 541/2011 zriaďuje sa vecné bremeno spočívajúce v práve pešieho prechodu a prejazdu cez pozemok registra 

„C“ parc. č. 3362/4, parc. č. 3362/11, parc. č. 3362/51, parc. č. 3377/15 v prospech JP-SANICAR s.r.o., IČO: 36 484 

199, Rovné 141, zo dňa 17.5.2011-994/11, č. R- 254/14-1250/14, č. V 1168/14-1618/14  

 

- pod V 37/2012 zriaďuje sa vecné bremeno spočívajúce v práve pešieho prechodu a prejazdu motorovými vozidlami vo 

dne i v noci cez pozemok registra „C“ parc. č. 3362/4, parc. č. 3362/43, parc. č. 3362/41, parc. č. 3362/11, parc. č. 

3362/51, ktoré sú prístupovými komunikáciami k stavbe čs. 5622 postavenej na parc. č. 3362/19 v prospech AGB ekoservis 

s.r.o., Pražská 2, 040 11 Košice, IČO: 36 182 508, za účelom prevádzkovania podnikateľskej činnosti. Oprávnený 

(kupujúci) z vecného bremena sa zaväzuje znášať 5% povinným (predávajúcim) z vecného bremena skutočne 

vynaložených a preukázaných nákladov na nevyhnutné opravy zaťažených nehnuteľností, ktoré sú predmetom vecného 

bremena, zo dňa 14.12.2011, č. R-254/14, č. V 1168/14-1618/14  



 

 
- pod V 155/2020 zriaďuje sa vecné bremeno spočívajúce v práve zriadiť a uložiť na povrchu a pod povrchom 

nehnuteľností: pozemok registra C KN parc. č. 3362/4, parc. č. 3362/11, parc. č. 3362/18, parc. č. 3377/13, parc. č. 

3634/1 stavby inžinierskych sietí a následne užívať, prevádzkovať, udržiavať a vykonávať opravy, úpravy, rekonštrukcie, 

modernizácie stavieb inžinierskych sietí na týchto nehnuteľnostiach vrátane ich odstránenia a nahradenia novými 

stavbami inžinierskych sietí, vrátane vstupu, prechodu a prejazdu na a cez tieto nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom 

geometrickým plánom č. 32389833-126/2019, zriadené v prospech oprávneného z vecného bremena vlastníka pozemkov 

registra C KN parc. č. 3631/3, parc. č. 3634/26, zo dňa 7.1.2020-572/20  

 

- pod V 535/2022 zriaďuje sa vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť umiestnenie elektro-energetického 

zariadenia na pozemku registra „C“ parc. č. 3362/4 a parc. č. 3362/18 v rozsahu vyznačenom podľa GP č. 54/2019, 

zriadené v prospech oprávneného z vecného bremena VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s., IČO: 36599361, so 

sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, zo dňa 21.2.2022-762/22  

 

 

do vlastníctva kupujúceho – DUMIRO, s. r. o., so sídlom 26. novembra 1508/8, 066 01 Humenné, IČO: 

36 499 544, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 15560/P,  

 

za kúpnu cenu minimálne vo výške 3.515,04 € bez DPH. V súlade s platnou právnou úpravou bude v 

konkrétnom prípade k vyššie uvedenej kúpnej cene pripočítaná 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 A. Leňa 

Humenné, a. s., so sídlom Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 47 249 048, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10476/P, a to do dvoch rokov od uzatvorenia kúpnej 

zmluvy. 

 

 

 

 

V Prešove dňa 16. februára 2023 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

predseda Prešovského samosprávneho kraja 

Zapisovateľka: 

Katarína Očkaiová v. r.  

Overovatelia zápisnice: 

JUDr. Richard Eliáš v. r.  

          Bc. Jozef Kanuščák, MBA, v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  7 6 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k schváleniu finančného krytia výdavkov projektu financovaného z IROP a z rozpočtu PSK – 

Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov 

 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR č. 302/2001 Z. z. o 

samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 

predpisov 

 

s c h v a ľ u j e  

finančné krytie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného nenávratného finančného príspevku 

v celkovej výške 382 412,18 eur s DPH pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej 

infraštruktúry v Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“. 
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zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k schváleniu finančného krytia z kapitálových výdavkov v rámci investičnej akcie 

„Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových 

sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti“ 

 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR č. 302/2001 Z. z. o 

samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 

predpisov 

A .  s c h v a ľ u j e  

A.1. finančné krytie (zmluvnú cenu za realizáciu stavby) schválenej investičnej akcie 

„Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových 

sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti“ v celkovej výške 7 295 400 eur 

 

A.2. finančné krytie (zmluvnú cenu za výkon činnosti stavebného dozoru) schválenej investičnej 

akcie uvedenej v bode A.1. v celkovej výške 77 328 eur 

 

A.3. zabezpečenie financovania nepredvídaných výdavkov v rámci investičnej akcie uvedenej v bode 

A.1. do výšky 10 % zo zmluvnej ceny uvedenej v bode A.1., čo predstavuje sumu maximálne 729 540 

eur. 
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zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k schváleniu finančného krytia z kapitálových výdavkov v rámci investičnej akcie 

„Rekonštrukcia objektu Knižnica P. O. Hviezdoslava“ – Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava 

v Prešove 

 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR č. 302/2001 Z. z. o 

samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 

predpisov 

A .  s c h v a ľ u j e  

A.1. finančné krytie (zmluvnú cenu za realizáciu stavby) schválenej investičnej akcie 

„Rekonštrukcia objektu Knižnica P. O. Hviezdoslava“ v celkovej výške 5 799 294,35 eur 

 

A.2. finančné krytie (zmluvnú cenu za výkon činnosti stavebného dozoru) schválenej investičnej 

akcie uvedenej v bode A.1. v celkovej výške 71 800 eur 

 

A.3. zabezpečenie financovania nepredvídaných výdavkov v rámci investičnej akcie uvedenej v bode 

A.1. do výšky 10 % zmluvnej ceny uvedenej v bode A.1, čo predstavuje sumu maximálne 579 929,44 

eur. 
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zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k schváleniu finančného krytia z kapitálových výdavkov v rámci investičnej akcie 

„Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach“ 

 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR č. 302/2001 Z. z. o 

samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 

predpisov 

A .  s c h v a ľ u j e  

A.1. finančné krytie  kapitálových výdavkov v celkovej výške 12 280 000 eur s DPH pre investičnú 

akciu „Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach“ 

s podmienkou dohody o zaplatení časti ceny diela v splátkach na obdobie štyroch rokov po ukončení 

stavby 

 

A.2. zabezpečenie financovania nepredvídaných výdavkov investičnej akcie uvedenej v bode A.1.  

do výšky 10 % zmluvnej ceny diela. 
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zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k návrhu na odvolanie a voľbu členov Správnej rady a Dozornej rady Ľubovnianskej 

nemocnice, n. o.   

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

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

neskorších predpisov a článkov V. a VII. Štatútu neziskovej organizácie Ľubovnianska nemocnica, 

n. o. 

 

A.   o d v o l á v a 

 

dňom 13. 2. 2023 člena Správnej rady Ľubovnianskej nemocnice, n. o., Ing. Petra Sokola 

 

B.    v o l í 

  

za člena Správnej rady Ľubovnianskej nemocnice, n. o., s účinnosťou odo dňa 14. 2. 2023 

MUDr. Pavla Slovíka, poslanca Zastupiteľstva PSK 

 

C.    n a v r h u j e 

 

C.1. Správnej rade Ľubovnianskej nemocnice, n. o., odvolať členku Dozornej rady Ľubovnianskej 

nemocnice, n. o., Ing. arch. Zitu Pleštinskú 

 

C.2.  Správnej rade Ľubovnianskej nemocnice, n. o., zvoliť za člena Dozornej rady Ľubovnianskej 

nemocnice, n. o., Ing. Martina Karaša, poslanca Zastupiteľstva PSK.  

 

V Prešove dňa 13. februára 2023 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

predseda Prešovského samosprávneho kraja 

Zapisovateľka: 

Katarína Očkaiová v. r.  

Overovatelia zápisnice: 

JUDr. Richard Eliáš v. r.  

         Bc. Jozef Kanuščák, MBA, v. r. 

 



 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

U Z N E S E N I E  č .  8 1 / 2 0 2 3  

zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. februára 2023 

k stanovisku optimalizácie siete nemocníc v územnej pôsobnosti PSK z hľadiska geografickej 

dostupnosti   

 
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)  ž i a d a 

 

Ministerstvo zdravotníctva SR na základe geografickej dostupnosti preradiť Nemocnicu arm. gen. L. 

Svobodu Svidník, a. s. a Nemocnicu Snina, s. r. o., zo siete nemocníc I. úrovne do siete nemocníc II. 

úrovne    

 

B)  o d p o r ú č a 

     

predsedovi Prešovského samosprávneho kraja, predsedovi Komisie zdravotníctva pri Zastupiteľstve 

Prešovského samosprávneho kraja a lekárovi samosprávneho kraja začať rokovania  s Ministerstvom 

zdravotníctva SR: 

 

a) o zaradení Nemocnice arm. gen. L. Svobodu Svidník, a. s., do siete nemocníc II. úrovne na  

základe § 8 ods. 8 zákona NR SR č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

b) o zaradení Nemocnice Snina, s. r. o., do siete nemocníc II. úrovne na základe § 8 ods. 8 zákona 

NR SR č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

c) o zaradení Vranovskej nemocnice, a. s, do siete nemocníc II. úrovne na základe § 7 ods. 8 zákona 

NR SR č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

 



 

d) o prehodnotení zaradenia ostatných nemocníc na území Prešovského samosprávneho kraja podľa 

platných kritérií Ministerstva zdravotníctva SR a podľa možností ich zaradenia do vyššej úrovne. 
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	A. schvaľuje
	Zapisovateľka:
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	UZNESENIE č. 53/2023
	k zámeru vstupu do projektu financovaného z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 „Spájame pohraničie cez Duklu – Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec“
	A. schvaľuje
	Zapisovateľka:
	Overovatelia zápisnice:

	UZNESENIE č. 54/2023
	k zámeru vstupu do projektu financovaného z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 „Spájame podduklianske cesty – Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3550, Svidník – Vyšná Jedľová“
	A. schvaľuje
	Zapisovateľka:
	Overovatelia zápisnice:

	UZNESENIE č. 55/2023
	k zámeru vstupu do projektu financovaného z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 „Od Nízkych Beskýd po Solinu – Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou Palota“
	A. schvaľuje
	Zapisovateľka:
	Overovatelia zápisnice:

	UZNESENIE č. 56/2023
	k zámeru vstupu do projektu financovaného z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 „Budujeme v Jasle, stabilizujeme vo Svidničke – Odstránenie bodovej závady na ceste III/3537, pred obcou Svidnička“
	A. schvaľuje
	Zapisovateľka:
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	UZNESENIE č. 57/2023
	k zámeru vstupu do projektu financovaného z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 „Okolo rieky Poprad – Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník – 1. etapa“
	A. schvaľuje
	Zapisovateľka:
	Overovatelia zápisnice:

	UZNESENIE č. 58/2023
	k zámeru vstupu do projektu financovaného z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 „Pieninský bradlový pás – cezhraničná výzva – Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník – 2. etapa“
	A. schvaľuje
	Zapisovateľka:
	Overovatelia zápisnice:

	UZNESENIE č. 59/2023
	k zámeru vstupu do projektu financovaného z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 „Spájame Horný Šariš s Muszynou – Rekonštrukcia križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole“
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	UZNESENIE č. 60/2023
	k predloženiu žiadosti o NFP so zameraním na „Modernizácia informačných systémov“ Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 na SO Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2022/7/23-DOP, 3. kolo
	A. schvaľuje
	A.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so zameraním na „Modernizácia informačných systémov“ na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu  Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2022/7/23-DOP, 3. kolo, v maximálnej výšk...
	A.2. realizáciu projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s podmienkami poskytnutia finančnej pomoci.
	A.3. výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany Prešovského samosprávneho kraja z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o nenávratný finančný príspevok v sume 37 086,06 eur.
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	UZNESENIE č. 61/2023
	k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa


	A.        k o n š t a t u j e ,
	B.        s c h v a ľ u j e ,
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	UZNESENIE č. 62/2023
	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


	m e n í   a   d o p ĺ ň a
	B.3.     Zriadenie vecného bremena:
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	UZNESENIE č. 63/2023
	k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa
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	UZNESENIE č. 64/2023
	k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - kúpa
	Zapisovateľka:
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	UZNESENIE č. 65/2023
	k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - kúpa
	Zapisovateľka:
	Overovatelia zápisnice:

	UZNESENIE č. 66/2023
	k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - kúpa
	Zapisovateľka:
	Overovatelia zápisnice:

	UZNESENIE č. 67/2023
	k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 796/2021 zo dňa 30. 8. 2021
	Zapisovateľka:
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	UZNESENIE č. 68/2023
	k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 957/2022 zo dňa 4. 4. 2022
	Zapisovateľka:
	Overovatelia zápisnice:

	UZNESENIE č. 69/2023
	k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 958/2022 zo dňa 4. 4. 2022
	Zapisovateľka:
	Overovatelia zápisnice:

	UZNESENIE č. 70/2023
	k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 839/2021 zo dňa 18. 10. 2021
	Zapisovateľka:
	Overovatelia zápisnice:

	UZNESENIE č. 71/2023
	k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 659/2021 zo dňa 15. 2. 2021 v znení uznesení č. 764/2021 zo dňa 21. 6. 2021, č. 882/2021 zo dňa 6. 12. 2021 a č. 989/2022 zo dňa 13. 6. 2022


	m e n í   a   d o p ĺ ň a
	uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 659/2021 zo dňa 15. 2. 2021 v znení uznesení č. 764/2021 zo dňa 21. 6. 2021, č. 882/2021 zo dňa 6. 12. 2021 a č. 989/2022 zo dňa 13. 6. 2022 v časti B schvaľuje v bode B.2. nasledovne:
	v ods. 5 písm. a) sa vypúšťa pôvodný text v znení:
	Zapisovateľka:
	Overovatelia zápisnice:
	UZNESENIE č. 72/2023
	k návrhu na zrušenie uznesení Zastupiteľstva PSK č. 718/2021 zo dňa 3. 5. 2021, č. 792/2021 zo dňa 30. 8. 2021, č. 880/2021 zo dňa 6. 12. 2021 a č. 990/2022 zo dňa 13. 6. 2022


	uznesenie č. 718/2021 zo dňa 3. 5. 2021 v znení uznesení č. 792/2021 zo dňa 30. 8. 2021, č. 880/2021 zo dňa 6. 12. 2021 a č. 990/2022 zo dňa 13. 6. 2022.
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	Overovatelia zápisnice:
	UZNESENIE č. 73/2023
	k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže
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	UZNESENIE č. 74/2023
	k návrhu na neupotrebiteľnosť, vyradenie a fyzickú likvidáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku PSK
	A.  schvaľuje
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	UZNESENIE č. 75/2023
	k súhlasu k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom
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	UZNESENIE č. 76/2023
	k schváleniu finančného krytia výdavkov projektu financovaného z IROP a z rozpočtu PSK – Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
	schvaľuje
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	UZNESENIE č. 77/2023
	k schváleniu finančného krytia z kapitálových výdavkov v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti“
	A. schvaľuje
	Zapisovateľka:
	Overovatelia zápisnice:

	UZNESENIE č. 78/2023
	k schváleniu finančného krytia z kapitálových výdavkov v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia objektu Knižnica P. O. Hviezdoslava“ – Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
	A. schvaľuje
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	UZNESENIE č. 79/2023
	k schváleniu finančného krytia z kapitálových výdavkov v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach“
	A. schvaľuje
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	UZNESENIE č. 80/2023
	k návrhu na odvolanie a voľbu členov Správnej rady a Dozornej rady Ľubovnianskej nemocnice, n. o.
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	UZNESENIE č. 81/2023
	k stanovisku optimalizácie siete nemocníc v územnej pôsobnosti PSK z hľadiska geografickej dostupnosti
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