
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   
 
 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 3. zasadnutia 
 Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja  

zo dňa 2. marca 2010  
 
 

 
Číslo:     Obsah uznesenia: 
 
 
 
14.            k informatívnej správe o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK 
 
15.            k správe o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2009 
 
16.            k návrhu plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2010 
 
17.            k informatívnemu návrhu programu zasadnutí Zastupiteľstva PSK 
                 do 24. 8. 2010  
 
18.            k úprave rozpočtu č. 1/PSK/2010 
 
19.            k návrhu VZN PSK č. 19/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 13/2008 
                 o  výške  príspevkov  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  v  školských výchovno- 
                 -vzdelávacích  zariadeniach,  v  školských  účelových  zariadeniach a  o výške  
                 úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole  
 
20.            k návrhu na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR 
 
21.            k správe o poskytovaní dotácií za výkony vo verejnom záujme v prímestskej 
                 autobusovej doprave za rok 2009 
 
22.            k   návrhu  na  vznik  Inovačného  partnerského  centra  ako   združenia  
                 právnických osôb 
 
23.            k návrhu Akčného plánu na rok 2010 k Programu hospodárskeho a sociálneho 
                 rozvoja PSK na obdobie 2008 – 2015 
 
24.            k návrhu na založenie záujmového združenia právnických osôb „Centrum 
                 rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier“ 
 
 



25.            k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
 
26.            k návrhu prenájmu priestorov v budove PSK 
 
27.            k  návrhu  prenájmu  budovy  na  ul.  J.  Borodáča 5 v Prešove pre zriadenie  
                 Kultúrneho centra Zväzu Rusínov - Ukrajincov Slovenska 
 
28.            k schváleniu zriadenia vecného bremena v prospech spoločnosti  
                 Východoslovenská distribučná, a. s. 
 
29.            k zmene záložného práva pre Slovenskú agentúru cestovného ruchu 
 
30.            k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK 
 
31.            k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 549/2009 v bode C.1-C.9        
 
32.            k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 577/2009 v bode C.1         
 
33.            k návrhu mesačnej odmeny pre podpredsedov PSK 
 
34.            k návrhu na dofinancovanie realizácie aktivít definovaných ako nepredvídané 
                 práce  v   rámci    implementácie   projektov   schválených   v   I.   kole   výzvy 
                 z  Opatrenia  1.1  Infraštruktúra  vzdelávania  ROP 
 
35.            k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 515/2009 zo dňa 2.6.2009 
 
36.            k návrhu na menovanie riaditeľa DSS Dúbrava 
 
37.            k návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok PSK 
                 s občianskym združením Veterán Šariš klub Prešov 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 14 / 2010 
 
 

z 3. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 2. marca 2010 

 
 

k informatívnej správe o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
 
informatívnu správu o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 
 
        
 
 
 
 
V Prešove dňa 3. marca 2010 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:             Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová              Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                      MUDr. Zdenko Velecký          
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 15 / 2010 
 
 

z 3. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 2. marca 2010 

 
 

k správe o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2009 
________________________________________________________________ 
 
 
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 2009. 
        
 
 
 
 
V Prešove dňa 3. marca 2010 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:             Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová              Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                      MUDr. Zdenko Velecký          
 
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 16 / 2010 
 
 

z 3. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 2. marca 2010 

 
 

k návrhu plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2010 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
s c h v a ľ u j e 
 
plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK na I. polrok 2010.        
 
 
 
 
V Prešove dňa 3. marca 2010 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:             Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová              Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                      MUDr. Zdenko Velecký          
 
 
 
 
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 17 / 2010 
 
 

z 3. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 2. marca 2010 

 
 

k informatívnemu návrhu programu zasadnutí Zastupiteľstva PSK 
do 24. 8. 2010 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
 
informatívny návrh programu zasadnutí Zastupiteľstva PSK do 24. 8. 2010. 
        
 
 
 
 
V Prešove dňa 3. marca 2010 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:             Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová              Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                      MUDr. Zdenko Velecký                                                    
 
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 18 / 2010 
 

z 3. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 2. marca 2010 

 
k úprave rozpočtu č. 1/PSK/2010 Prešovského samosprávneho kraja  
pre rok 2010 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 
ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
A.      s c h v a ľ u j e 

 
A.1.  Úpravu bežného rozpočtu č. 1/PSK/2010 PSK pre rok 2010 takto: 
  

Bežné príjmy   zvýšiť o  +                    0 €       na        139 561 281 € 
Bežné výdavky  znížiť o  -          255 000 €  na        140 245 712 € 
 

 
A.2 Úpravu kapitálového rozpočtu č. 1/PSK/2010 PSK pre rok 2010 takto: 
 

Kapitálové príjmy zvýšiť  o +                     0 €           na               670 000  €  
Kapitálové výdavky zvýšiť  o +       5 559 891 €           na            6 970 617  € 

 
 v tom:  

01.1.1.7   Vyššie územné celky 
 Kapitálové výdavky (rezervný fond)               + 1 477 576 €
 Kapitálové výdavky  (zdroj 41)                   + 1 € 
 

04.1.2    Všeobecná pracovná oblasť 
Kapitálové výdavky (rezervný fond)               + 1 790 286 € 

 Kapitálové výdavky  (zdroj 41)                                - 1 € 
 

04.5  Cestná doprava 
  Kapitálové výdavky (rezervný fond)               + 2 021 173 € 
Bežné výdavky (zdroj 41)                 -    255 000 € 

 Kapitálové výdavky (zdroj 41)                +    255 000 € 
 
 
09   Vzdelávanie 
Kapitálové výdavky (rezervný fond)               +      15 855 € 



A.3. Finančné operácie   
  
 Príjmové finančné operácie zvýšiť o +    5 304 891  € na               6 985 048 € 
 
 
A.4. Presuny rozpočtu bez vplyvu na zmenu rozpočtu PSK  
   

01.1.1.7   Vyššie územné celky 
Nákup pozemkov v k. ú. Medzilaborce – KV  (zdroj 41)              + 1 €  
 
04.1.2    Všeobecná pracovná oblasť 
Nerozpísané finančné prostriedky  - KV  (zdroj 41)                 - 1 € 
 
04.5     Cestná doprava 
Bežné výdavky (zdroj 41)       -  255 000 € 
Kapitálové výdavky (zdroj 41)       + 255 000 € 
 

 
A.5. Rozpis kapitálových výdavkov  

 
01.1.1.7 Vyššie územné celky 
Nevyčerpané finančné prostriedky pridelené z rezervného fondu r. 2009 (zdroj 917): 
 
Združená investícia – PD na rekonštrukciu Múzea A. Warhola  
(PSK, mesto Medzilaborce)          +    11 067 € 
Regionálne centrum na zhodnotenie biolog. rozložiteľného odpadu – PD   +  122 046 € 
Nákup pozemkov –  „Vtáčie údolie“                               +1 344 463 € 
 
 
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť  
Nevyčerpané finančné prostriedky pridelené z kapitálového rozpočtu r. 2009 (zdroj 917) 
 
Projekt Inovačné partnerské centrum         +  168 907 € 
Projekt Modernizácia cestného spojenia Osturňa –Niedzica  
(Program cezhraničnej spolupráce PL – SR )       +  114 080 € 
 
Finančné prostriedky pridelené v r. 2010 (zdroj 917 – refundácia kapitálových výdavkov 
v rámci europrojektu) 
Projekt ROP - Rekonštrukcia objektu Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove     + 1 507 300 € 
 
04.5     Cestná doprava 
Nevyčerpané finančné prostriedky pridelené z kapitálového rozpočtu r. 2009 (zdroj 917) 
Odstránenie bodovej závady Fintice – KV            +   21 173 € 
  
Nevyčerpané finančné prostriedky pridelené z rezervného fondu r. 2009 (zdroj 917) 
Nákup špeciálnej techniky - sypače vozoviek (8 ks)         +2 000 000 € 
 
Presun finančných prostriedkov z bežného do kapitálového rozpočtu (zdroj 41) 
Modernizácia cesty III/545012 Brezov                    +    98 000 € 
Modernizácia cesty III/545016  Richvald                +   157 000 € 
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09   Vzdelávanie 
Nevyčerpané finančné prostriedky pridelené z kapitálového rozpočtu r. 2009 (zdroj 917) 
SPŠ elektrotechnická Prešov – „Rekonštrukcia objektu školy a DM“   +   15 855 € 

    
 
A.6. projektové zámery, prípravu a zabezpečenie potrebnej dokumentácie pre 

podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho 
operačného programu pre nižšie uvedené investičné akcie: 
 
Podtatranské múzeum Poprad – rekonštrukcia objektu 

 Podduklianska knižnica  Svidník – rekonštrukcia objektu 
 Zariadenie pre seniorov a DSS Svidník – rekonštrukcia objektu 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 3. marca 2010 
 
 
 

 
 
MUDr. Peter Chudík 

              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:             Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová              Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                      MUDr. Zdenko Velecký                                                           
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 19 / 2010 
 

z 3. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 2. marca 2010 

 
k  návrhu  VZN PSK  č. 19/2010,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa  VZN PSK  
č. 13/2008 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských 
výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach 
a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole  
________________________________________________________________ 
 
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, v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  

 

s c h v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 19/2010, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 13/2008 o výške príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských 
účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej 
škole. 
 

 VZN č. 13/2008 sa mení a dopĺňa takto: 

I. 

- v čl. II. ods. 1.  znie takto: 

Prešovský samosprávny kraj v zmysle § 8 ods. (1) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o 
samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského 
klubu detí v sume od 1,99 EUR do 15 %  sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa 
podľa osobitného predpisu 3) na 1 žiaka. 

- Pod čiaru sa vkladá poznámka 3) zákon NR SR č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 



- v čl. III. ods. 1. znie takto: 

Prešovský samosprávny kraj v zmysle § 115 ods. (5) zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského 
strediska záujmovej činnosti v sume od 3,31 EUR do 15 % sumy životného minima pre jedno 
nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu 3) na 1 žiaka. 

- v čl. IV. ods. 1.  znie takto: 

Prešovský samosprávny kraj v zmysle § 117 ods. (7) zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním 
v školskom internáte v sume od 13,27 EUR do 45 % sumy životného minima pre jedno 
nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu 3) na 1 žiaka. 

- v čl. V. ods. 1. znie takto: 

Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj, poskytuje stravovanie 
žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza povinná osoba vo výške nákladov na nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 
Príspevok, ktorý uhrádza povinná osoba vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 
kategórií stravníkov (ďalej len „kategória“), Prešovský samosprávny kraj v zmysle § 140 ods. (9) 
zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení určuje takto: 
a) v školskom internáte stravníci od 15 do 18/19 rokov: 

RAŇAJKY:   0,37 EUR, 
DESIATA:         0,23 EUR, 
OBED:   od 1,00 do 1,26 EUR, 

     OLOVRANT:    0,17 EUR, 
VEČERA:   od 0,65 do 0,79 EUR. 

b) OBED: 
- v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 0,83 do 1,10 EUR,  
- v základnej škole/strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 0,90  do 1,16 EUR, 
- v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,00 do 1,26 EUR. 

c) v školskom internáte stravníci od 15 do 18/19 rokov – diétne stravovanie podľa vyhlášky MŠ 
SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania v platnom znení: 
RAŇAJKY:  0,44 EUR, 
DESIATA:  0,28 EUR, 
OBED:   od 1,20 do 1,51 EUR, 
OLOVRANT:  0,20  EUR, 
VEČERA:  od 0,80 do 0,96 EUR. 

d) OBED - diétne stravovanie podľa vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského 
stravovania v platnom znení: 
- v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 1,00  do 1,31 EUR, 
- v základnej škole/ strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 1,08 do 1,39 EUR, 
- v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,20 do 1,51 EUR.“ 

- v čl. V. ods. 2. znie takto: 

Konkrétnu výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej 
jedálni (ďalej len „ŠJ“) určí pre konkrétnu kategóriu stravníkov uvedenú v bode 1 písm. a) až 
d) tohto článku riaditeľ školy, ktorej súčasťou je ŠJ. 

- 2 - 



- v čl. VI. ods. 1. znie takto: 

Výdajná školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj, poskytuje 
stravovanie žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza povinná osoba vo výške 
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 
odporúčané výživové dávky. Príspevok, ktorý uhrádza povinná osoba vo výške nákladov na 
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov (ďalej len „kategória“), Prešovský 
samosprávny kraj v zmysle § 141 ods. (5) zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení určuje 
takto: 

a) v školskom internáte stravníci od 15 do 18/19 rokov: 
RAŇAJKY:   0,37 EUR, 
DESIATA:         0,23 EUR, 
OBED:   od 1,00 do 1,26 EUR, 

     OLOVRANT:   0,17 EUR, 
VEČERA:   od 0,65 do 0,79 EUR. 

b) OBED: 
- v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 0,83 do 1,10 EUR,  
- v základnej škole/strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 0,90  do 1,16 EUR, 
- v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,00 do 1,26 EUR. 

c) v školskom internáte stravníci od 15 do 18/19 rokov – diétne stravovanie podľa vyhlášky MŠ 
SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania v platnom znení: 
RAŇAJKY:  0,44 EUR, 
DESIATA:  0,28 EUR, 
OBED:   od 1,20 do 1,51 EUR, 
OLOVRANT:  0,20  EUR, 
VEČERA:  od 0,80 do 0,96 EUR. 

d) OBED - diétne stravovanie podľa vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského 
stravovania v platnom znení: 
- v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 1,00  do 1,31 EUR, 
- v základnej škole/ strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 1,08 do 1,39 EUR, 
- v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,20 do 1,51 EUR.“ 

- v čl. VI. ods. 2. znie takto: 

Konkrétnu výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni (ďalej 
len „VŠJ“) určí pre konkrétnu kategóriu stravníkov  uvedenú v bode 1 písm. a) až d) tohto článku 
riaditeľ školy, ktorej súčasťou je VŠJ. 

- v čl. VII. ods. 1.  znie takto: 

Prešovský samosprávny kraj v zmysle § 53 ods. (6) zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platom znení určuje 
výšku príspevku na úhradu ročných nákladov t.j. školné v jazykovej škole:  

a) vo výške od 73,02 EUR do 100 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené 
dieťa podľa osobitného predpisu3) na 1 poslucháča, ktorý je nezaopatreným 
dieťaťom2), 

b) vo výške od 92,94 EUR do 100 % životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 
podľa osobitného predpisu3) na 1 poslucháča, ktorý je plnoletou fyzickou osobou, 

a výšku zápisného vo výške  6,63 EUR. 
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II. 

- článok VIII. Závere čné ustanovenie znie takto: 

1. VZN PSK č. 19/2010 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 2. marca 2010 uznesením č. 19/2010 
nadobúda účinnosť, z dôvodu naliehavého verejného záujmu, dňom vyhlásenia t. j. 2. marca 2010. 

 
 
        
 
 
 
 
V Prešove dňa 2. marca 2010 
 
 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka:             Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová              Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                      MUDr. Zdenko Velecký                                                           
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 20 / 2010 
 

z 3. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 2. marca 2010 

 
k návrhu na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 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 v súlade so schváleným materiálom Analýza 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  
 
A/ s c h v a ľ u j e 

 
     návrh na vyradenie Strednej odbornej školy podnikania, Sídlisko duklianskych hrdinov 3,  

      Prešov zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2010 

 

B/ b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
      1/ zaradenie  študijného  odboru  6352 6  obchod  a  podnikanie  do  zoznamu  študijných  

          a učebných odborov Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Sídlisko duklianskych  

          hrdinov 3, Prešov od 1. 9. 2010 

 

      2/ zaradenie  študijného  odboru  6337 6  informačné  technológie  a  informačné  služby  

          v  obchode  do  zoznamu  študijných  a  učebných  odborov  Strednej  odbornej  školy  

          obchodu a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov od 1. 9. 2010. 

 

. 
V Prešove dňa 3. marca 2010 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
Zapisovateľka:             Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová                        Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                     MUDr. Zdenko Velecký                                                           



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 21 / 2010 
 
 

z 3. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 2. marca 2010 

 
 

k správe o poskytovaní dotácií za výkony vo verejnom záujme 
v prímestskej autobusovej doprave za rok 2009 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
 
správu o poskytovaní dotácií za výkony vo verejnom záujme v prímestskej 
autobusovej doprave za rok 2009. 
 
 
 
        
 
 
V Prešove dňa 3. marca 2010 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:             Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová              Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                      MUDr. Zdenko Velecký         
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 22 / 2010 
 

z 3. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 2. marca 2010 

 
k návrhu na vznik Inovačného partnerského centra ako združenia 
právnických osôb 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
A.   s c h v a ľ u j e   
 
A.1 založenie záujmového združenia právnických osôb podľa §20f a nasledujúcich  
       ustanovení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov pod  názvom  
       „Inovačné partnerské centrum“ 
 
A.2 zástupcov do Správnej a Dozornej rady  Inovačného partnerského centra  
 

Správna rada: 
1. PaedDr. Miroslav Benko, Prešovský samosprávny kraj 
2. Ing. Peter Sokol, Prešovský samosprávny kraj 
3. Mgr. Rudolf Žiak, Prešovský samosprávny kraj 
4. prof. RNDr. René Matlovič, PhD., Prešovská univerzita v Prešove 
5. Ing. Artúr Benes, Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 
 
Dozorná rada: 
1. Ing. Milan Bzdil, Prešovský samosprávny kraj 
2. Ing. Peter Molčan, Prešovský samosprávny kraj 
3. Ing. Mária Nováková, Prešovská univerzita v Prešove 
 

 
V Prešove dňa 3. marca 2010 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
Zapisovateľka:             Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová                        Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                                MUDr. Zdenko Velecký 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 23 / 2010 
 

z 3. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 2. marca 2010 

 
k návrhu Ak čného plánu na rok 2010 k Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2008 – 2015 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
s c h v a ľ u j e 
 
návrh Akčného plánu na rok 2010 k Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja PSK na roky 2008 – 2015. 
 
 
 
        
 
 
V Prešove dňa 3. marca 2010 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:             Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová              Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                      MUDr. Zdenko Velecký 
     
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 24 / 2010 
 
 

z 3. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 2. marca 2010 

 
 

k návrhu na založenie záujmového združenia právnických osôb „Centrum 
rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier“ 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. i) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v platnom znení 
 
A.   s c h v a ľ u j e   
 
A.1 založenie   záujmového   združenia   právnických   osôb   podľa  § 20f  
       a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka v znení neskorších  
       predpisov  pod  názvom  „Centrum  rozvoja turizmu  PSK  pre   oblasť  
       Vysokých Tatier“ 
 
A.2  zástupcov do Správnej a Dozornej rady „Centra rozvoja turizmu PSK  
        pre oblasť Vysokých Tatier“ za  Prešovský samosprávny kraj 
 

Správna rada: 
 

1. Mgr. Peter Lupták, Prešovský samosprávny kraj 
2. Miroslav Čurilla, Prešovský samosprávny kraj 
3. Mgr. Martin Janoško, Prešovský samosprávny kraj 

 
 
Dozorná rada: 
 

1. MUDr.  Pavol Slovík, Prešovský samosprávny kraj 
 

 
 



B.   u k l a d á 
 
       členom správnej rady predkladať Zastupiteľstvu PSK informatívnu správu 
       o činnosti združenia 1x polročne. 
 
       Termín: v texte                                                             Zodpovedný: v texte   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 3. marca 2010 
 
 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka:             Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová             Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                     MUDr. Zdenko Velecký 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 25 / 2010 
 

z 3. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 2. marca 2010 

 
k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo PSK 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  (ďalej len „zákon“), s prihliadnutím na § 9 zákona 
NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení 
(ďalej len „zákon o majetku“):  
 
A/ s c h v a ľ u j e  
 
     Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho  
     kraja v znení bez prílohy č. 1,  
 
     so schváleným doplnením textu v § 9 ods. 9: “Odborný a znalecký posudok objednáva  
      PSK a náklady vynaložené na jeho spracovanie znáša kupujúci.“  
 
 

B/ s c h v a ľ u j e     
     v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku trojpätinovou väčšinou 
     prítomných poslancov  
 
     prípady  hodné  osobitného  zreteľa  uvedené  v  prílohe  č. 1 k  Zásadám  
    hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja.   
 
 
V Prešove dňa 2. marca 2010 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
Zapisovateľka:             Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová                        Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                                MUDr. Zdenko Velecký 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 26 / 2010 
 
 

z 3. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 2. marca 2010 

 
 

k návrhu prenájmu priestorov v budove PSK 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo  Prešovského  samosprávneho  kraja  podľa  § 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.  s c h v a ľ u j e   
 
      v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c)  zákona NR SR  č. 446/2001 Z. z. o  majetku  
      vyšších územných celkov v platnom znení (prípad hodný osobitného zreteľa,  
      o  ktorom  rozhoduje zastupiteľstvo vyššieho územného celku trojpätinovou  
      väčšinou prítomných poslancov) 
 

A.1 výšku nájomného v administratívnej budove Prešovského samosprávneho 
kraja, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov, zapísanú na LV č. 13515, k.ú. Prešov 
ako stavba – administratívna budova,  súp. č. 5043 na parcele C KN 852/1 pre 
orgány štátnej správy a samosprávy a pre organizáciu občanov so zdravotným 
postihnutím vo výške 33 €/m2 ročne  

 

A.2 uzatvorenie nájomných zmlúv v administratívnej budove Prešovského 
samosprávneho kraja, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov, zapísanú na LV č. 
13515, k.ú. Prešov ako stavba – administratívna budova,  súp. č. 5043 na parcele 
C KN 852/1 pre subjekty, ktoré užívajú nebytové priestory na základe zmlúv 
o výpožičke, a to:  

 

 

 



1. Správa zariadení Úradu vlády SR, Bratislava 
2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Prešov 
3. Krajský pozemkový úrad, Prešov 
4. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Prešov 
5. Krajský úrad životného prostredia, Prešov 
6. Krajský lesný úrad, Prešov. 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
V Prešove dňa 3. marca 2010 
 
 
 
 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka:             Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová             Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                     MUDr. Zdenko Velecký 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 27 / 2010 
 

z 3. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 2. marca 2010 

 
k návrhu prenájmu budovy na ul. J. Borodáča 5 v Prešove pre zriadenie 
Kultúrneho centra Zväzu Rusínov - Ukrajincov Slovenska 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
A.   s c h v a ľ u j e 
 
A.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove,  
        zapísanom na LV č. 2501, k. ú Prešov, a to: 
 
        pozemku:  registra C KN parcelné číslo 3776 o výmere 215 m2, druh pozemku záhrady     
                          registra C KN parcelné číslo 3777/1 o výmere 779 m2, druh pozemku  
                          zastavané plochy a nádvoria   
                          registra C KN parcelné číslo 3777/2 o výmere 47 m2, druh pozemku  
                          zastavané plochy a nádvoria    
      
         stavby:     administratívna budova, súpisné č. 3870 na parcele 3777/1 
                          sklad, súpisné č. 11913 na parcele 3777/2 
 
         ťarchy:     bez zápisu 
        z dôvodu jeho lepšieho využitia iným subjektom než je rozpočtová alebo príspevková organizácia 
        samosprávneho kraja 
 
 A.2 v súlade s § 9 a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných  
         celkov  v  platnom  znení  trojpätinovou  väčšinou  prítomných  poslancov  ako  prípad hodný  
         osobitného zreteľa 
         prenájom nehnuteľného majetku uvedeného v písm. a) pre nájomcu Zväz Rusínov – Ukrajincov 
         Slovenska  na  obdobie  od  15. 03. 2010  do  31. 03. 2030  za  cenu  nájmu  1 €  ročne  po   celé  
         dohodnuté obdobie za účelom zriadenia kultúrneho centra nájomcu. 

 
V Prešove dňa 3. marca 2010 
 

  MUDr. Peter Chudík 
                predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
Zapisovateľka:             Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová                                             Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                               MUDr. Zdenko Velecký   



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 28 / 2010 
 
 

z 3. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 2. marca 2010 

 
 

k schváleniu zriadenia vecného bremena v prospech spoločnosti  
Východoslovenská distribučná, a. s. 
________________________________________________________________ 
 
 
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 Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja  
 
A/ b e r i e   n a   v e d o m i e  

 
Dodatok č. 1 uzavretý k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 
15.1.2009, ktorou sa zriadilo vecné bremeno v prospech spoločnosti Estate 
01, s.r.o., Bajkalská 22, Bratislava, ktorým sa umožní zriadiť vecné bremeno 
v prospech tretej osoby – Východoslovenskej distribučnej spoločnosti, a. s.  
 

B/ s c h v a ľ u j e  
 

zriadenie bezodplatného vecného bremena v prospech spoločnosti 
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice na 
pozemkoch vedených na LV č. 430, k.ú. Tatranská Lomnica, obec Tatranská 
Lesná  na parcelách: 
 
•  č. 101/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 11 535 m2, 
•  č. 101/5, druh pozemku ostatné plochy o výmere 85m2  a 
•  č. 101/6, druh pozemku ostatné plochy o výmere 49 m2, 

 

      ktoré spočíva v povinnosti Prešovského samosprávneho kraja  
 
 

 



a) trpieť umiestnenie podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva 
na pozemkoch vyššie popísaných v rozsahu podľa geometrického plánu č. 
31693598-001/2010 zo dňa 11. 1. 2010, úradne overeného Správou 
katastra Poprad pod č. 61-16/10 dňa 25. 1. 2010 

 
b) trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd 

oprávneného cez pozemky vyššie popísané pri umiestnení, prevádzke, 
údržbe a opravách stavby podzemného elektrického vedenia a jeho 
príslušenstva 

 
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv 

z vecného bremena podľa tejto zmluvy a zákona NR SR č. 656/2004 Z. z. 
o energetike a o zmene niektorých zákonov.  

 

 
 
 
V Prešove dňa 3. marca 2010 
 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka:             Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová             Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                     MUDr. Zdenko Velecký  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 29 / 2010 
 

z 3. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 2. marca 2010 

 
k zmene záložného práva pre Slovenskú agentúru cestovného ruchu 
________________________________________________________________ 
 
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, 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 a 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   
 
            a)   zriadenie  záložného  práva  na  nehnuteľnom  majetku  záložcu  –  Prešovského 

samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy dopravnej v Prešove, zapísanom 
na LV č. 12898, k. ú. Prešov, a to: 
 
pozemku: registra C KN parcelné číslo 1228/1 o výmere 3801m2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria   
registra C KN parcelné číslo 1228/2 o výmere 1223 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria   

 
stavbe: sklady a garáže  súpisné č. 11645 na parcele č. 1288/2   

sklady bez súpisného čísla na parcele č. 1228/1 (nezapísaná na LV)  
vrátnica bez súpisného čísla na parcele č. 1228/1 (nezapísaná na LV)  
plot a vonkajšie úpravy: prípojka vody, kanalizačná prípojka, plynová 
prípojka, elektrická prípojka, spevnené plochy  

 
ťarchy:       bez zápisu 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 6/2010 zo 
dňa 18.2.2010, vyhotoveným znalcom Ing. Václavom Mihokom v zmysle vyhlášky MS 
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku pre účel uzatvorenia 
záložnej zmluvy zriadenie záložného práva, predstavuje 883.000,00 € (26.601.258,00              
Sk).  

 
b)  zriadenie  záložného  práva  na  nehnuteľnom  majetku  záložcu  –  Prešovského 

samosprávneho kraja, zapísanom na LV č. 2504, k. ú. Prešov, a to: 
 
pozemku: registra C KN parcelné číslo 3776 o výmere 215 m2, druh pozemku záhrady   



registra C KN parcelné číslo 3777/1 o výmere 779 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria    
registra C KN parcelné číslo 3777/2 o výmere 47 m2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria    

 
stavbe: administratívna budova súpisné č. 3870 na parcele 3777/1   
  sklad súpisné č. 11913 na parcele 3777/2 
 
ťarchy:       bez zápisu 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 8/2010 zo 
dňa 19.2.2010, vyhotoveným znalcom Ing. Václavom Mihokom v zmysle vyhlášky MS 
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku pre účel uzatvorenia 
záložnej zmluvy zriadenie záložného práva, predstavuje 890.000,00 € (26.812.140,00 
Sk).              
 

Zriadenie záložného práva sa schvaľuje v prospech záložného veriteľa  – Slovenská agentúra 
pre cestovný ruch, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica,  IČO: 356 530 01, 
na zabezpečenie pohľadávky vo výške 1.540.632,63 € (46.413.098,61 Sk) zo „Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku kód projektu 111201000045 uzatvorenej dňa 
15.12.2008“.   

 
C. m e n í  
 

uznesenie z 32. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 523/2009 zo dňa 2. 6. 2009 k majetkovým 
prevodom nehnuteľného majetku PSK nasledovne:  

  
 v časti A. konštatuje - vypúšťa sa časť textu „C.3“  
 v časti B. ruší v bode B.2 - vypúšťa sa časť textu „C.3“ 
 v časti C. konštatuje - vypúšťa sa bod „C.3“. 
 
 
 
V Prešove dňa 3. marca 2010 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:             Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová                              Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                      MUDr. Zdenko Velecký  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 30 / 2010 
 

z 3. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 2. marca 2010 

 
k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK 
________________________________________________________________ 
 
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, 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 a 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.4 – B.5  tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   
 
B.1   zrušenie časti vecného bremena zapísaného na LV č. 1, k. ú. Svit, v časti C ťarchy,                            

pod poradovým č. 1 v znení: „Zria ďuje sa vecné bremeno, ktoré spočíva v záväzku 
kupujúceho využívať pozemky parc. č. 3/1 a 3/29 ako parkovú zeleň centrálneho mestského 
parku podľa V 5546/2008“, ktoré vzniklo na základe „Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení 
vecného bremena“ uzavretej dňa 14.10.2008 medzi predávajúcim a oprávneným z vecného 
bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov, IČO: 
37 870 475 a kupujúcim a povinným z vecného bremena - Mesto Svit, Hviezdoslavova 
269/33, 059 21 Svit, IČO: 00 326 607  
 
k pozemku:      novovytvorená parcela registra C KN č. 3/31 o výmere 977 m2, druh pozemku  

ostatná plocha o výmere 977 m2, odčlenená od pôvodnej parcely č. 3/29 
geometrickým plánom č. 43849954-42/2009 zo dňa 21.8.2009, vyhotoveným 
A-GEO TATRY, spol. s.r.o., Štefánikova 7, 059 21 Svit, IČO: 43849954, 
úradne overeným Správou katastra Poprad dňa 3.9.2009 pod č. G1-848/09. 

V zostávajúcej časti vecné bremeno, ktoré spočíva v záväzku kupujúceho využívať 
pozemky registra C KN parcelu č. 3/1 a parcelu č. 3/29 ako parkovú zeleň centrálneho 
mestského parku, naďalej zostáva v platnosti. 

B.2       prevod  nehnuteľného  majetku  z vlastníctva predávajúceho – Obec  Kalinov, Kalinov 81,                                   
068 01 Medzilaborce, IČO: 00323080, a to:  

 
a) miestna pozemná komunikácia v obci Kalinov v dĺžke 0,450 km ako predĺženie pozemnej 

komunikácie III/559024 v staničení km 3,670 - km 4,120 
 
b) pozemky pod miestnou komunikáciou v obci Kalinov v dĺžke 0,450 km ako predĺženie 

pozemnej komunikácie III/559024 v staničení km 3,670 - km 4,120 nachádzajúce sa 



v katastrálnom území Kalinov, obec Kalinov, okres Medzilaborce, zapísané na liste 
vlastníctva č. 251, vedeného Správou katastra Medzilaborce ako:   
− pozemok registra C KN parcelné číslo  401 o výmere 341 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria  
− pozemok registra C KN parcelné číslo 402/1 o výmere 2921 m2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria 
− pozemok registra C KN parcelné číslo 403/3 o výmere 741 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria 
 
ťarchy: bez zápisu   
 
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 1 € (30,126 Sk),    

za podmienky vydania kladného rozhodnutia Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR 
o zaradení úseku miestnej pozemnej komunikácie do siete ciest tretej triedy.  

  

B.3 prevod nehnuteľného majetku z  vlastníctva predávajúceho – Obec Dlhé Klčovo, Dlhá 173/84, 
094 13 Dlhé Klčovo, IČO: 00332356,  a to:  

 
a) miestna pozemná komunikácia v obci Dlhé Klčovo v dĺžke 0,360 km ako predĺženie 

pozemnej komunikácie III/018237 v staničení km 6,252 - km 6,612 
 
b) pozemok pod miestnou komunikáciou v obci Dlhé Klčovo v dĺžke 0,360 km ako predĺženie 

pozemnej komunikácie III/018237 v staničení km 6,252 - km 6,612  nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Dlhé Klčovo, obec Dlhé Klčovo, okres Vranov nad Topľou, zapísaný 
na liste vlastníctva č. 857, vedeného Správou katastra Vranov nad Topľou ako:   

- pozemok registra C KN parcelné číslo  367/4 o výmere 5456 m2, druh pozemku  
  zastavané plochy a nádvoria  

 
ťarchy: bez zápisu   
 

do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 1 € (30,126 Sk), 

za podmienky vydania kladného rozhodnutia Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR 
o zaradení úseku miestnej pozemnej komunikácie do siete ciest tretej triedy.  

 

B.4       prevod nehnuteľného majetku v správe Správy a  údržby ciest PSK, zapísaného na LV č. 356, 
k.ú. Remeniny, a to: 
 

 pozemok registra:     
 C KN parcelné číslo 80/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 560 m2              
             ťarchy:                     bez zápisu 

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 4/2010 zo dňa 
3.2.2010, vyhotoveným znalcom Ing. Albertom Sabolom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 1.300  € (39.163,80 Sk).  
 
do vlastníctva kupujúceho – Jozef Šarišský, bytom Remeniny č. 7, 094 31 Hanušovce nad 
Topľou za kúpnu cenu 1.300  € (39.163,80 Sk).  
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B.5 prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe 
Správy a údržby ciest PSK,  zapísaného na LV č. 1716, k. ú. Sabinov, a to : 
 
pozemkov registra:   
C KN parcelné číslo 1821/1, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 3902 m2 

C KN parcelné číslo 1821/2, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 129 m2 
C KN parcelné číslo 1821/4, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 212 m2 
C KN parcelné číslo 1821/5, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 267 m2 
C KN parcelné číslo 1821/8, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 119 m2 
 
stavby:                   ohodnocované objekty nie sú zapísané na LV 1716 ani na žiadnom inom 

LV (Sklad materiálu na C KN parcelné číslo 1821/2, Oceľová hala garáží 
a vozidiel, strojov a zariadení na C KN parcelné číslo 1821/4, Oceľová 
hala garáží a vozidiel, strojov a zariadení na C KN parcelné číslo 1821/5, 
Objekt vrátnice s príručnými skladmi na C KN parcelné číslo 1821/8, 
Plot čelný, plot východný),  

 
vonkajšie úpravy:    kanál, prípojka do vlastnej žumpy z umývadla, žumpa, vonkajší záchod 

   
 ťarchy:                     bez zápisu 

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 07/2009 zo 
dňa 16.3.2009, vyhotoveným znalcom Ing. Albertom Sabolom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 24.200 € (729.049,- Sk).  
 
a jeho prevod do vlastníctva kupujúceho – RES REAL, s.r.o., Masarykova 14/B, 080 01 
Prešov, IČO: 36 501 000, ktorého návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený vo verejnej 
obchodnej súťaži bol komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší, za kúpnu cenu 18.000,- € 
(542.268,- Sk), a to za podmienky v súlade s § 610 Občianskeho zákonníka, že kupujúci do 
dvoch rokov odo dňa nadobudnutia vlastníctva odstráni z prevádzaných nehnuteľností 
ekologicky závadné zložky a uvedie nehnuteľnosti do stavu, ktorý nenarúša životné 
prostredie. Toto vedľajšie dojednanie má povahu podmienky pripúšťajúcej zánik kúpnej 
zmluvy. Ak v lehote podľa predchádzajúcej vety dôjde zo strany terajšieho kupujúceho  k 
odpredaju nehnuteľností, ktoré sú predmetom kúpy  tretej osobe, je terajší kupujúci povinný 
uhradiť terajšiemu predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 6 200 € do 15 dní odo dňa 
zmeny vlastníka.  
 

 

V Prešove dňa 3. marca 2010 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
Zapisovateľka:             Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová                                  Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                               MUDr. Zdenko Velecký  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 31 / 2010 
 

z 3. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 2. marca 2010 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 549/2009  
v bode C.1 – C.9 
________________________________________________________________ 
 
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 
v znení neskorších predpisov, 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 a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK  
 
m e n í    a  d o p ĺ ň a   

 
uznesenie z 33. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 549/2009 zo dňa 
1.7.2009, v bode C.1 – C.9 k majetkovoprávnemu vysporiadaniu 
pozemkov pre trvalý záber a umiestneniu stavby „Kruhová križovatka 
III/5343 a III 5344 Dolný Smokovec“ v časti C schvaľuje nasledovne:   

 
vypúšťa body   
 

   C.1 až C.9 
 
a nahrádza ich bodmi:  
 
C.1    prevod   spoluvlastníckeho   podielu  1/4  k  nehnuteľnému  majetku   predávajúceho                               

– Mgr. Eduard Šramko, rod. Šramko, trvale bytom Dolný Smokovec 8, 059 81 Dolný 
Smokovec, zapísanému na LV č. 776, k. ú. Starý Smokovec, a to:  

pozemku:       diel č. 1 o výmere 21 m2,  
odčlenený od parc. KN–C č. 71/1 a pričlenený k novovytvorenej                                       
parc. KN–C č. 465/11 – zastavané plochy o výmere 132 m2, 

 
diel č. 2 o výmere 111 m2,  
odčlenený od parc. KN–E č. 1833 a pričlenený k novovytvorenej                                    
parc. KN–C č. 465/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 132 m2, 
 
geometrickým plánom č. 36444499-211/2009 zo dňa 1.10.2009, vyhotoveným 
GLOBING POPRAD, s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad, IČO:  
 



36 444 499, úradne overeným Správou katastra Poprad dňa 29.10.2009 pod č.  
G1-1030/09  

 
ťarchy:           bez zápisu   
 

do  vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 561,00 € pri cene 17 €/m2 (16.900,69 Sk pri 
cene  512,14 Sk/m2),  pre  trvalý  záber  a  umiestnenie  stavby  „Kruhová  križovatka 
III/5343 a III/5344 Dolný Smokovec“. 

 

C.2   prevod  spoluvlastníckeho  podielu  1/4  k  nehnuteľnému majetku predávajúceho                           
– Rudolf  Šramko, rod. Šramko, trvale bytom 2027 Bour Boucherville, St. Bruno, 
Quebec, J3V 4H7 Kanada, zapísanému na LV č. 776, k. ú.  Starý Smokovec, a to:  

pozemku:       diel č. 1 o výmere 21 m2,  
odčlenený od parc. KN–C č. 71/1 a pričlenený k novovytvorenej                                       
parc. KN–C č. 465/11 – zastavané plochy o výmere 132 m2, 
diel č. 2 o výmere 111 m2,  
odčlenený od parc. KN–E č. 1833 a pričlenený k novovytvorenej                                    
parc. KN–C č. 465/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 132 m2, 
 
geometrickým plánom č. 36444499-211/2009 zo dňa 1.10.2009, vyhotoveným 
GLOBING POPRAD, s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad, IČO: 
36 444 499, úradne overeným Správou katastra Poprad dňa 29.10.2009 pod č.  
G1-1030/09  
 

ťarchy:           bez zápisu   
do   vlastníctva  kupujúceho –  Prešovský samosprávny kraj,  Námestie mieru 2, 080 
01 Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 561,00 € pri cene 17 €/m2 (16.900,69 Sk 
pri  cene 512,14 Sk/m2),  pre  trvalý záber a umiestnenie stavby „Kruhová križovatka 
III/5343 a III/5344 Dolný Smokovec“. 

 

C.3  prevod  spoluvlastníckeho podielu  1/4 k nehnuteľnému majetku predávajúceho                              
– Gabriela Šramková, rod. Šramková, trvale bytom Dolný Smokovec 8, 059 81 
Dolný   Smokovec,   zapísanému  na  LV č. 776,  k. ú.  Starý  Smokovec,  a  to:  

pozemku:       diel č. 1 o výmere 21 m2,  
odčlenený od parc. KN–C č. 71/1 a pričlenený k novovytvorenej                                       
parc. KN–C č. 465/11 – zastavané plochy o výmere 132 m2, 

 
diel č. 2 o výmere 111 m2,  
odčlenený od parc. KN–E č. 1833 a pričlenený k novovytvorenej                                    
parc. KN–C č. 465/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 132 m2, 
 
geometrickým plánom č. 36444499-211/2009 zo dňa 1.10.2009, vyhotoveným 
GLOBING POPRAD, s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad, IČO: 
36 444 499, úradne overeným Správou katastra Poprad dňa 29.10.2009 pod č.  
G1-1030/09   
 

ťarchy:           bez zápisu   
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do  vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01  

Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 561,00 € pri cene 17 €/m2 (16.900,69 Sk pri 
cene  512,14 Sk/m2),  pre  trvalý  záber  a  umiestnenie  stavby  „Kruhová  križovatka 
III/5343 a III/5344 Dolný Smokovec“. 

 
C.4 prevod spoluvlastníckeho podielu 1/4 k nehnuteľnému majetku predávajúceho                                

–  Štefan  Šramko,  rod.  Šramko,  trvale bytom Tatranská Polianka 11, 059 82 
Tatranská  Polianka,  zapísanému  na  LV  č. 776,  k. ú. Starý Smokovec,  a to:  

pozemku:       diel č. 1 o výmere 21 m2,  
odčlenený od parc. KN–C č. 71/1 a pričlenený k novovytvorenej                                       
parc. KN–C č. 465/11 – zastavané plochy o výmere 132 m2, 

 
diel č. 2 o výmere 111 m2,  
odčlenený od parc. KN–E č. 1833 a pričlenený k novovytvorenej                                    
parc. KN–C č. 465/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 132 m2, 
 
geometrickým plánom č. 36444499-211/2009 zo dňa 1.10.2009, vyhotoveným 
GLOBING POPRAD, s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad, IČO: 
36 444 499, úradne overeným Správou katastra Poprad dňa 29.10.2009 pod č.  
G1-1030/09  
 

ťarchy:           bez zápisu   
 
do   vlastníctva   kupujúceho  – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 
01 Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 561,00 € pri cene 17 €/m2 (16.900,69 Sk 
pri  cene  512,14 Sk/m2), pre trvalý záber a umiestnenie stavby „Kruhová križovatka 
III/5343 a III/5344 Dolný Smokovec“. 

 
C.5   prevod   spoluvlastníckeho   podielu  1/4  k  nehnuteľnému  majetku   predávajúceho                                    

– Jozef Trella, rod. Trella, trvale bytom Hliník 514/1, 065 03 Podolinec, zapísanému 
na LV č. 777, k.ú. Starý Smokovec, a to: 

 
pozemku:       diel č. 3 o výmere 164 m2,  

odčlenený od parc. KN–E č. 1837/2 a pričlenený k novovytvorenej                               
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2, 

 
diel č. 4 o výmere 296 m2,  
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/1 a pričlenený k novovytvorenej                           
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2, 
 
diel č. 5 o výmere 3 m2,  
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/1 a pričlenený k novovytvorenej                                 
parc. KN–C č. 465/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, 
 
diel č. 6 o výmere 15 m2,  
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/2 a pričlenený k novovytvorenej                              
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2, 
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diel č. 7 o výmere 21 m2,  
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/2 a pričlenený k novovytvorenej                             
parc. KN–C č. 465/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, 
 
geometrickým plánom č. 36444499-211/2009 zo dňa 1.10.2009, vyhotoveným 
GLOBING POPRAD, s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad, IČO: 
36 444 499, úradne overeným Správou katastra Poprad dňa 29.10.2009 pod č.  
G1-1030/09  
 

ťarchy:           bez zápisu   
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov,  IČO:  37 870 475, za kúpnu cenu 2.120,75 € pri cene 17,00 €/m2 (63.889,71 
Sk   pri   cene   512,14 Sk/m2),   pre  trvalý  záber  a  umiestnenie  stavby   „Kruhová 
križovatka III/5343 a III/5344 Dolný Smokovec“. 

 
C.6   prevod   spoluvlastníckeho   podielu   1/4  k  nehnuteľnému  majetku   predávajúceho                                

– Margita Vojtaneková, rod. Trellová, trvale bytom Južná 1506/3, 060 01 Kežmarok, 
zapísanému na LV č. 777, k.ú. Starý Smokovec, a to: 

 
pozemku:       diel č. 3 o výmere 164 m2,  

odčlenený od parc. KN–E č. 1837/2 a pričlenený k novovytvorenej                               
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2, 

 
diel č. 4 o výmere 296 m2,  
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/1 a pričlenený k novovytvorenej                           
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2, 
 
diel č. 5 o výmere 3 m2,  
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/1 a pričlenený k novovytvorenej                           
parc. KN–C č. 465/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, 
 
diel č. 6 o výmere 15 m2,  
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/2 a pričlenený k novovytvorenej                              
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2, 
 
diel č. 7 o výmere 21 m2,  
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/2 a pričlenený k novovytvorenej                             
parc. KN–C č. 465/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, 
 
geometrickým plánom č. 36444499-211/2009 zo dňa 1.10.2009, vyhotoveným 
GLOBING POPRAD, s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad, IČO: 
36 444 499, úradne overeným Správou katastra Poprad dňa 29.10.2009 pod č.  
G1-1030/09  
 

ťarchy:           bez zápisu   
 

do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov,  IČO:  37 870 475, za kúpnu cenu 2.120,75 € pri cene 17,00 €/m2 (63.889,71 
Sk   pri   cene  512,14 Sk/m2),   pre   trvalý   záber  a  umiestnenie  stavby  „Kruhová 
križovatka III/5343 a III/5344 Dolný Smokovec“. 
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C.7   prevod spoluvlastníckeho podielu 1/4 k nehnuteľnému majetku predávajúceho                               
–  Júlia  Šlosárová,  rod. Trellová, trvale bytom Okružná 884/72, 064 01 Stará 
Ľubovňa, zapísanému na LV č. 777, k.ú. Starý Smokovec, a to: 

 
pozemku:       diel č. 3 o výmere 164 m2,  

odčlenený od parc. KN–E č. 1837/2 a pričlenený k novovytvorenej                               
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2, 

 
diel č. 4 o výmere 296 m2,  
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/1 a pričlenený k novovytvorenej                           
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2, 
 
diel č. 5 o výmere 3 m2,  
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/1 a pričlenený k novovytvorenej                                 
parc. KN–C č. 465/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, 
 
diel č. 6 o výmere 15 m2,  
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/2 a pričlenený k novovytvorenej                              
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2, 
 
diel č. 7 o výmere 21 m2,  
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/2 a pričlenený k novovytvorenej                             
parc. KN–C č. 465/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, 
 
geometrickým plánom č. 36444499-211/2009 zo dňa 1.10.2009, vyhotoveným 
GLOBING POPRAD, s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad, IČO: 
36 444 499, úradne overeným Správou katastra Poprad dňa 29.10.2009 pod č.  
G1-1030/09  
 

ťarchy:           bez zápisu   
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 2.120,75 €  pri cene 17,00 €/m2  (63.889,71 
Sk   pri   cene  512,14 Sk/m2),   pre   trvalý  záber  a  umiestnenie  stavby   „Kruhová 
križovatka III/5343 a III/5344 Dolný Smokovec“. 

 
C.8 prevod  spoluvlastníckeho  podielu  1/24  k  nehnuteľnému majetku predávajúceho                                

– Silvia Sedláčková, rod Trellová, trvale bytom Pavlovova 2343/9, 058 01 Poprad, 
zapísanému na LV č. 777, k.ú. Starý Smokovec, a to: 

 

pozemku:       diel č. 3 o výmere 164 m2,  
odčlenený od parc. KN–E č. 1837/2 a pričlenený k novovytvorenej                               
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2, 

 
diel č. 4 o výmere 296 m2,  
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/1 a pričlenený k novovytvorenej                           
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2, 
 
diel č. 5 o výmere 3 m2,  
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/1 a pričlenený k novovytvorenej                                 
parc. KN–C č. 465/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, 
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diel č. 6 o výmere 15 m2,  
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/2 a pričlenený k novovytvorenej                              
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2, 
 
diel č. 7 o výmere 21 m2,  
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/2 a pričlenený k novovytvorenej                             
parc. KN–C č. 465/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, 
 
geometrickým plánom č. 36444499-211/2009 zo dňa 1.10.2009, vyhotoveným 
GLOBING POPRAD, s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad, IČO: 
36 444 499, úradne overeným Správou katastra Poprad dňa 29.10.2009 pod č.  
G1-1030/09  
 

ťarchy:           bez zápisu   
 

do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 353,46 € pri cene 17,00 €/m2 (10.648,33 Sk 
pri cene 512,14 Sk/m2), pre trvalý záber a umiestnenie stavby „Kruhová križovatka 
III/5343 a III/5344 Dolný Smokovec“. 

 

C.9 prevod   spoluvlastníckeho  podielu  5/24  k  nehnuteľnému  majetku   predávajúceho                               
– Emília Čupková, rod. Trellová, trvale bytom Družstevná 374/21, 065 03 Podolinec,  
zapísanému na LV č. 777, k.ú. Starý Smokovec, a to: 

 
pozemku:       diel č. 3 o výmere 164 m2,  

odčlenený od parc. KN–E č. 1837/2 a pričlenený k novovytvorenej                               
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2, 

 
diel č. 4 o výmere 296 m2,  
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/1 a pričlenený k novovytvorenej                           
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2, 
 
diel č. 5 o výmere 3 m2,  
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/1 a pričlenený k novovytvorenej                                 
parc. KN–C č. 465/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, 
 
diel č. 6 o výmere 15 m2,  
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/2 a pričlenený k novovytvorenej                              
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2, 
 
diel č. 7 o výmere 21 m2,  
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/2 a pričlenený k novovytvorenej                             
parc. KN–C č. 465/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, 
 
geometrickým plánom č. 36444499-211/2009 zo dňa 1.10.2009, vyhotoveným 
GLOBING POPRAD s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad, IČO: 
36 444 499, úradne overeným Správou katastra Poprad dňa 29.10.2009 pod č.  
G1-1030/09  
 

ťarchy:          bez zápisu   
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do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 1.767,29 € pri cene 17,00 €/m2  (53.241,38 
Sk   pri   cene  512,14 Sk/m2),   pre   trvalý  záber  a  umiestnenie  stavby  „Kruhová 
križovatka III/5343 a III/5344 Dolný Smokovec“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 3. marca 2010 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:             Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová                        Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                     MUDr. Zdenko Velecký   
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 32 / 2010 
 

z 3. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 2. marca 2010 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 577/2009 v bode C.1 
________________________________________________________________ 
 
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 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3, písm. a) a § 9a, ods. 8, písm. 
e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov  
 
m e n í    
 

uznesenie 35. Zastupiteľstva PSK č. 577/2009 zo dňa 8.9.2009 
k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku v časti C.1 nasledovne:  

 
vypúšťa text:  
 
schvaľuje 
 
C.1      prevod  nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 109, k.ú. Orkucany a to: 
 

      pozemku:    parc. č. 104/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 187 m2 

          parc. č. 119/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2 

          parc. č. 121 – záhrady o výmere 260 m2 

          parc. č. 118/3 – záhrady o výmere 488 m2 

 

 pozemku:  parc. č. 104/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2 odčleneného z 
pozemku parc. č. 104/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 5735 m2 –geometrickým 
plánom č. 32/2009 zo dňa 23.6.2009, ktorý vypracoval GEODET Ing. Miloš Kožuško, Nám. 
Sv. Martina Lipany a overila Správa katastra v Sabinove dňa 24.6.2009  pod č. 267/09 

 
 stavby: rodinný dom súp. číslo 293 na parcele č. 119/5 
       ťarchy: bez zápisu   
      a 
  príslušenstva - dreváreň na parcele č. 104/2, oplotenie, vonkajšie úpravy – vodovodná 

prípojka, kanalizačná prípojka a žumpa 
  

     do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich – Petra Straku a manželky Cecílie Strakovej, 
 rod. Dudovej, Prídavkova 22, 083 01 Sabinov za kúpnu cenu 10.500,00 €  (316.323,00 Sk). 
 



 Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 56/2009 zo dňa 
 6.7.2009, vyhotoveného znalcom Ing. Milanom Gardošom v zmysle vyhlášky MS SR 
 č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje cenu 11.300,00 €  
 (340.423,80 Sk).   
 

a nahrádza novým znením:  
 
schvaľuje 
 
C.1   trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods.8, 
         písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
         predpisov prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 109, k. ú. Orkucany, a to:      
 

   pozemku:    KNC 104/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 187 m2 

      KNC 119/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2 

      KNC 121 – záhrady o výmere 260 m2 

      KNC 118/3 – záhrady o výmere 488 m2 

 

   pozemku:  KNC 104/3 – zastavané plochy a  nádvoria  o  výmere  52 m2 odčleneného z pozemku  
                     KNC 104/1 - zastavané plochy a  nádvoria o výmere 5735 m2 –geometrickým plánom  
                     č. 32/2009  zo dňa 23.6.2009,  ktorý vypracoval GEODET Ing. Miloš Kožuško, Nám.  
                     sv. Martina Lipany a overila Správa katastra v Sabinove dňa 24.6.2009  pod č. 267/09 
 
 stavby: rodinný dom súp. číslo 293 na parcele KNC 119/5 
 
      ťarchy: bez zápisu    
   a 
  príslušenstva - dreváreň na parcele KNC 104/2, oplotenie, vonkajšie úpravy – vodovodná 

prípojka, kanalizačná prípojka a žumpa 
  

     do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich - Petra Straku a manželky Cecílie 
 Strakovej, rod. Dudovej, Prídavkova 22, 083 01 Sabinov za kúpnu cenu 10.500,00 €  
 (316.323,00 Sk).    
 
 Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 56/2009 zo dňa 
 6.7.2009, vyhotoveného znalcom Ing. Milanom Gardošom v zmysle vyhlášky MS SR 
 č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje cenu 11.300,00 €  
 (340.423,80 Sk).   
 
 
V Prešove dňa 3. marca 2010 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
Zapisovateľka:             Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová                        Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                                MUDr. Zdenko Velecký  
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 33 / 2010 
 
 

z 3. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 2. marca 2010 

 
 

k návrhu mesačnej odmeny pre podpredsedov PSK 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
s c h v a ľ u j e 
 
mesačnú odmenu podpredsedovi PSK: 
 
Ing. Jánovi Raganovi    vo výške 2 300 € 
 
Ing. Antonovi Dankovi vo výške 1 150 €. 
 
 
 
        
V Prešove dňa 3. marca 2010 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:             Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová            Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                      MUDr. Zdenko Velecký  
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 34 / 2010 
 

z 3. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 2. marca 2010 

 
k    návrhu    na    dofinancovanie   realizácie   aktivít   definovaných     ako 
nepredvídané práce v rámci implementácie projektov schválených v 1. kole 
výzvy    z    Opatrenia    1.1    Infraštruktúra    vzdelávania     Regionálneho 
operačného programu 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
s c h v a ľ u j e  
 
dofinancovanie realizácie aktivít definovaných ako nepredvídané práce v rámci 
implementácie projektov schválených v 1. kole výzvy z Opatrenia 1.1 Infraštruktúra 
vzdelávania Regionálneho operačného programu: 
 
a) SŠ Ľ. Podjavorinskej, kód ITMS – NFP 22110120234 vo výške 38 259,71 EUR 
b) Stredná odborná škola Lipany, kód ITMS – NFP 22110120574 vo výške 39 800,00 EUR 
c) Stredná odborná škola technická Prešov, kód ITMS – NFP22110120430 vo výške  
    21 359,82 EUR 
d) SOŠ A. W. Medzilaborce, kód ITMS – NFP22110120302 vo výške 17 000,00 EUR 
e) Hotelová akadémia Otta Brücknera, Kežmarok, kód ITMS – NFP22110120662 vo výške  
    58 870,49 EUR 
f) SPŠ stavebná Prešov, kód ITMS – NFP22110120338 vo výške 10 572,87 EUR 
g) SPŠ Bardejov, kód ITMS – NFP22110120272 vo výške 49 671,27 EUR 
h) Gymnázium Prešov, kód ITMS – NFP22110120350 vo výške 167 869,75 EUR. 
 
        
V Prešove dňa 3. marca 2010 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
Zapisovateľka:             Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová             Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                      MUDr. Zdenko Velecký  
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 35 / 2010 
 

z 3. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 2. marca 2010 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 515/2009 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
m e n í 
 
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 515/2009 z 32. zasadnutia konaného dňa 2. júna 2009 k 
návrhu na dofinancovanie realizácie aktivít definovaných Ministerstvom výstavby 
a regionálneho rozvoja SR ako neoprávnené v rámci dvoch projektov schválených v 1. kole 
výzvy z Opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania Regionálneho operačného programu 
nasledovne: 
 
schvaľuje 
 
dofinancovanie realizácie aktivít definovaných Ministerstvom výstavby a regionálneho 
rozvoja SR ako neoprávnené v rámci projektov schválených v 1. kole výzvy z Opatrenia 1.1 
infraštruktúra vzdelávania Regionálneho operačného programu: 
 
a) Gymnázia, Konštantínova 2, Prešov s názvom projektu: „Obnova, prestavba a dostavba 
gymnázia – zníženie energetickej náročnosti“, kód ITMS – NFP22110120854 vo výške 
41 695,08 EUR 
 
b) SPŠ Bardejov s názvom projektu: „Zateplenie budovy SPŠ a výmena okien“, kód ITMS – 
NFP22110120370 vo výške 19 207,50 EUR. 
 
 
V Prešove dňa 3. marca 2010 
 

 
MUDr. Peter Chudík 

              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
Zapisovateľka:             Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová                        Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                     MUDr. Zdenko Velecký  
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 36 / 2010 
 
 

z 3. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 2. marca 2010 

 
 

k návrhu na menovanie riaditeľa DSS Dúbrava 
________________________________________________________________ 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
m e n u j e 
 
do funkcie riaditeľa Domova sociálnych služieb Dúbrava 
Mgr. Petra Fecuru s účinnosťou od 3. marca 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 2. marca 2010 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:             Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová            Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                      MUDr. Zdenko Velecký  
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 37 / 2010 
 

z 3. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 2. marca 2010 

 
k návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok PSK 
s občianskym združením Veterán Šariš klub Prešov 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa § 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 
 
s c h v a ľ u j e   
 
v súlade s § 9a  ods. 9 písm. c)  zákona NR SR  č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v platnom znení (prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje zastupiteľstvo vyššieho 
územného celku trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov)  

uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok PSK vedený na LV č. 3110, k. ú. Solivar, a to: 

pozemok:        parcela  registra  C KN  č.  1984  o  výmere 719 m2, druh pozemku zastavané plochy              
a nádvoria 

 
stavbu:              múzeum s. č. 510 na parcele registra C KN č. 1984 (národná kultúrna pamiatka) 
 
ťarchy:              V 1270/2000 – Predkupné právo pre mesto Prešov 
 
s občianskym združením Veterán Šariš klub Prešov, Záhradná 33, 080 01 Prešov, IČO: 37 941 402,         
na dobu 15 rokov za ročné nájomné vo výške 1000 € za objekt za podmienky, že nájomca: 
a) zabezpečí na vlastné náklady komplexnú rekonštrukciu objektu na účel - regionálne múzeum 

veteranizmu  
b) zriadi v objekte múzeum paličkovej čipky.  

 
   

V Prešove dňa 3. marca 2010 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:             Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová                                  Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                    MUDr. Zdenko Velecký  
  


