
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia finančná 

pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
__________________________________________________________________ 

 
 

 
UZNESENIE č. 21/FK/2020 

 
Z 21. zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve Prešovského 

samosprávneho kraja zo dňa 23.3.2020 konaného per rollam 
 
 
Komisia finančná zriadená pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 
 
1. odporúča Predsedovi PSK súhlasiť so zaradením 
a) Súkromnej školskej jedálne, 17. novembra 3723/13, Prešov, zriaďovateľ: MAGISTER – 

Prešov, spol. s r. o., IČO: 44 325 100; Floriánova 4, Prešov do siete škôl a školských 
zariadení od 1.9.2021.  

 
b) Centra voľného času ako súčasti Základnej školy s materskou školou bl. Zeferína, Poštárka 

120A, Bardejov, zriaďovateľ: Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, IČO: 00586421; 

Miletičova 7, Bratislava do siete škôl a školských zariadení od 1.1.2021.  

 
 
2. Návrh na schválenie financovania technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie potrebnej 
pre vstup do projektu: „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“ 
 
2.1. odporúča Zastupiteľstvu PSK zobrať na vedomie: Informatívnu správu o stave realizácie 
projektu Poloniny trail iniciatívy: Catching-up Regions Initiative (CuRI).  
 
2.2. odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť:  
 
-  Vstup do projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“ v rámci pripravovanej 
Špeciálnej výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu pre Komponent: 
Zvýšenie dynamiky rozvoja regiónu a je v súlade s výstupmi Iniciatív Catching Up Regions II 
implementovanej na úrovni PSK v spolupráci so Svetovou bankou a Európskou komisiou. 
  
- Financovanie technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie pre zvyšné úseky Poloniny 
trail s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 300 000,- €, ktorý bude oprávneným 
výdavkom v rámci pripravovaného projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“. 
Projekt bude predkladaný v rámci pripravovanej Špeciálnej výzvy Integrovaného regionálneho 
operačného programu pre Komponent: Zvýšenie dynamiky rozvoja regiónu a je v súlade s 
výstupmi Iniciatív Catching Up Regions II implementovanej na úrovni PSK v spolupráci so 
Svetovou bankou a Európskou komisiou.  
 
- Predpokladané spolufinancovanie technickej štúdie, s predpokladanou výškou spolufinancovania 
vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu 15 000,- EUR (typ 
výdavkov: kapitálové). 
 
 



 
 
 
 
3. odporúča zastupiteľstvu PSK schváliť prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva 
predávajúceho Mesta Podolínec, Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec, IČO: 00330132 
zapísaného na LV č. 2262, k. ú. Podolínec, a to: 
a) existujúci úsek miestnej komunikácie ul. Bernolákova v k. ú. Podolínec, okres Stará 
Ľubovňa v dlžke 0,285 km od križovatky 1/77 (uzlový bod 2732A04300) po uzlový bod 
2732A09300, ako predlženie cesty III/3123 
b) pozemok nachádzajúci sa pod prevádzaným úsekom miestnej komunikácie v bode a), 
- parcela registra C KN č. 222/38, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 2 339 rrr', vedená na 
LV č. 2262, spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie o usporiadaní 
cestnej siete vo vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej komunikácie; 
 
do vlastníctva kupujúceho - Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 
01 Prešov, IČO: 37870475 za kúpnu cenu 2,00 €, 1,00 € za pozemok a 1,00 € za úsek. 
 
 
4. odporúča zastupiteľstvu PSK schváliť prevod nehnuteľného majetku z výlučného 
vlastníctva predávajúcich - Jozef Bemát a Daniela Bemátová, 080 01 Prešov, a to: 
- novovzniknutý pozemok registra C KN 777/2, zastavané plochy o výmere 3 m2, 
odčlenený od pôvodného pozemku C KN 777 o celkovej výmere 397 nr', zapísaným na LV č. 
1082 k.ú. Solivar, geometrickým plánom č. 43883311 - 5/18, vyhotoveným Jurajom Maňkom, 
geodetické a kartografické práce, 080 01 Prešov, dňa 15.04.2019, úradne overeným Okresným 
úradom Prešov, katastrálny odbor, dňa 21.06.2019 pod číslom Gl-802/2019. 
ťarchy: 

Zriadenie vecného bremena - stály prístup k plynovej prípojke na parc. C KN 778 za účelom 

údržby č. V 560/93-PVZ 408/93. 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 
do výlučného vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2,08001 
Prešov, IČO: 37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu - Správa a údržba ciest 
PSK, Jesenná 14,08005 Prešov, za kúpnu cenu 240,00 € 
 
Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená Znaleckým posudkom č.12/2019 zo dňa 
15.08.2019, 
vyhotovenom Ing. Petrom Mackom, 080 05 Prešov, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie 
odhad hodnoty nehnuteľností, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov a predstavuje 240,00,- € (pri cene 
80,32 €/m2). 
 
 
5. odporúča zastupiteľstvu PSK schváliť prevod nehnuteľného majetku z výlučného 
vlastníctva predávajúceho - Weldex s.r.o., 080 01Prešov, IČO: 31 657371" k.ú. Solivar, a to: 
novovytvorený pozemok registra C KN: 
- registra CKN 648/3, záhrada o výmere 1479 rrr' 
- registra CKN 648/1, záhrada o výmere 489 nŕ', 
pozemky registra CKN 648/3 a CKN 648/1 sú odčlenené od pôvodného pozemku KN C 648/1 o 
celkovej výmere 1968 m2, zapísanom na LV 756, geometrickým plánom č. 43883311 - 5/18, 
vyhotoveným Jurajom Maňkom, geodetické a kartografické práce, 080 01 Prešov, dňa 



 
 
 
 
15.04.2019, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, dňa 21.06.2019 pod 
číslom G1-802/2019 ťarchy: bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
Celková výmera predstavuje 1968 m2 

do výlučného vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu - Správa a údržba ciest 
PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, za celkovú kúpnu cenu 158.070,00 €. 
Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená Znaleckým posudkom č.11/2019 zo dňa 
15.08.2019, vyhotovenom Ing. Petrom Mackom, 080 05 Prešov, znalcom v odbore stavebníctvo, 
odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov predstavuje 158.069,76 € (pri cene 
80,32€/m2) 
 
 
6. odporúča zastupiteľstvu PSK schváliť Dodatok č. 1 k Zmluve o užívaní spoločnej 
nehnuteľnosti PSK ARÉNA zo dňa 3.3.2017. 
 
7. odporúča zastupiteľstvu PSK 
  
A. schváliť zámer prevodu nehnuteľného majetku 
1. z výlučného vlastníctva obce Bžany, Bžany 46, 090 33 Turany nad Ondavou, IČO: 
00330370 , a to existujúci úsek miestnej komunikácie v dĺžke cca 3,660 km v obci Bžany, 
okres Stropkov, od koncového uzlového bodu cesty III/3571 v smere do rekreačnej oblasti 
Domaša – Valkov. 
2. z výlučného vlastníctva obce Ždiar, Ždiar 202, 059 55 Ždiar, a to existujúci úsek miestnej 
komunikácie v dĺžke cca 0,935 km v obci Ždiar, okres Poprad od odbočky z cesty I/66 po 
parkovisko a rampu, vedie k významnému stredisku – Bachledova dolina. 
3. z výlučného vlastníctva obce Osturňa, Osturňa 153, 059 79 Osturňa, IČO: 00326453, a to 
existujúci úsek miestnej komunikácie dĺžke cca 8,830 km od odbočky I/66 za obcou Ždiar v 
smere do obce Osturňa, okres Poprad, okres Kežmarok 
4. z výlučného vlastníctva obce Lučivná, Hlavná 208/33, 059 31 Lučivná, IČO: 00326356, a 
to existujúci úsek miestnej komunikácie v dĺžke cca 2,290 km v obci Lučivná, okres Poprad 
od odbočky z cesty I/18 v meste Svit v smere do Lopušnej doliny po odbočku k lyžiarskym 
vlekom vedie k významnému lyžiarskemu stredisku – Lopušná dolina  
 
do výlučného vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj, Nám. mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 378 704 75, ktorý zverí tento nehnuteľný majetok vyšpecifikovaný v bode 1 – 4 
ako účelové komunikácie do správy Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja, so 
sídlom Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 379 368 59. 
 
Pre zámer uvedený v predchádzajúcom bode Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu PSK 
 
B. Ul o ž i ť   p o v i n n o s ť 
Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja vypracovať návrh Zmluvy o budúcej 
zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii, ktorej predmetom bude záväzok 
zmluvných strán uzatvoriť do 31.12.2020 zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemnej 
komunikácii za kumulatívneho splnenia týchto podmienok: 
a) vlastníci existujúcich úsekov miestnych komunikácií predložia relevantné doklady 

preukazujúce vlastníctvo k stavbe – ceste, 



 
 
 
 
b)vlastníci existujúcich úsekov miestnych komunikácií v prípade potreby geometricky 

odčlenia tieto úseky určené na prevod, 

c) vlastníci existujúcich úsekov miestnych komunikácií zabezpečia ich odovzdanie 

nadobúdateľovi za 1,00 € celkom, 

d) v prípade splnenia podmienok a) až c) Zastupiteľstvo PSK schváli prevod nehnuteľného 

majetku vyšpecifikovaného v bodoch A1 – A4 formou kúpy za kúpnu cenu 1,00 € za každú 

pozemnú komunikáciu, 

e) vlastníci existujúcich úsekov miestnych komunikácií berú na vedomie, že vykonávanie údržby 

týchto ciest bude zabezpečované až po vykonaní údržby ciest II. a III. triedy 
 
 
8. odporúča zastupiteľstvu PSK schváliť v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) Zákona NR SR č. 
446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, spôsob 
prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je prevod hodný 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, v spojení s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v znení neskorších dodatkov, prevod 
prebytočného nehnuteľného majetku v k. ú. Poloma, a to: 
 
a) časť miestnej komunikácie ako predĺženie cesty III/3172 v k ú. Poloma, okres Sabinov v dĺžke 
cca 0,100 km od terajšieho koncového uzlového bodu 2743A03400 z vlastníctva obce Poloma, 
Poloma 120, 082 73 Šarišské Dravce, IČO: 00327638 do vlastníctva Prešovského 
samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 za kúpnu cenu 1,00 € 
celkom (slovom: jedno euro), 
 
b) súvisiacich pozemkov nachádzajúcich sa pod prevádzaným úsekom miestnej komunikácie v 
bode a) 
- parcela registra C KN č. 653/4, zastavaná plocha o výmere 121 m2 , vedená na LV č. 587 
- parcela registra C KN č. 659/12, zastavaná plocha o výmere 88 m2 , vedená na LV č. 587 
- parcela registra C KN č. 659/13, zastavaná plocha o výmere 392 m2 , vedená na LV č. 587 
 
z vlastníctva obce Poloma, Poloma 120, 082 73 Šarišské Dravce, IČO: 00327638 do vlastníctva 
Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 za kúpnu 
cenu 3,00 € celkom (slovom: tri eurá), za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
vydá kladné rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete vo vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej 
komunikácie ako predmetu prevodu uvedenému v bode a). 
 
 
9. odporúča zastupiteľstvu PSK zobrať na vedomie informáciu o presunoch uvoľnených 
finančných prostriedkov po ukončení procesu verejného obstarávania z projektov 
spolufinancovaných z EÚ zdrojov a z kapitálových zdrojov Prešovského samosprávneho kraja 

 
 
 

10. odporúča zastupiteľstvu PSK schváliť  
 
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Modernizácia cesty III/3445 Prešov - Petrovany“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom 
max. 3 000 000,00 € , ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK;  



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

3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške max. 150 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK;  

5. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca.5 % rozpočtového nákladu projektu pre 
každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z vlastných 
zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 
 
 
 
V Prešove, dňa 24.3.2020 
 
Za správnosť: 
 
 
 Ing. Dagmar Olekšáková, v.r.    RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., v.r.  
         sekretár komisie         predsedníčka komisie finančnej  

  zriadenej pri Zastupiteľstve PSK 
 
 
 


