Prešovský samosprávny kraj

ZÁPISNICA

č. 4 / 2014

z 5. zasadnutia
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 24. júna 2014 v Prešove

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2014.
4. Voľba zástupcov PSK v dozorných radách zdravotníckych zariadení (neziskové organizácie, akciové spoločnosti).
5. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2014.
6. Rozdelenie dotácií v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení.
7. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR.
8. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2013.
9. Informatívna správa o zrušení Regionálneho združenia LPSI PSK – CESTA, n. o.
10. Návrh na odvolanie riaditeľa PUĽS.
11. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
12. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.
13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
14. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 224/2011 zo dňa 23. 8. 2011 – prípad hodný osobitného zreteľa.
15. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 490/2013 zo dňa 9. 4. 2013 – prípad hodný osobitného zreteľa.
16. Rôzne.
17. Interpelácie poslancov.
18. Záver.
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie:

Rokovanie 5.
zasadnutia Zastupiteľstva PSK vo štvrtom volebnom období otvoril jeho predseda Peter
Chudík. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií.
Prítomných bolo 58 poslancov. Písomne sa ospravedlnili poslankyne Havrančíková, Sirková
a poslanci Lukša, Sýkora.
Program 5. zasadnutia Zastupiteľstva PSK:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2014.
4. Voľba zástupcov PSK v dozorných radách zdravotníckych zariadení (neziskové organizácie, akciové spoločnosti).
5. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2014.
6. Rozdelenie dotácií v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení.
7. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR.
8. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2013.
9. Informatívna správa o zrušení Regionálneho združenia LPSI PSK – CESTA, n. o.
10. Návrh na odvolanie riaditeľa PUĽS.
11. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
12. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.
13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
14. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 224/2011 zo dňa 23. 8. 2011 – prípad hodný osobitného zreteľa.
15. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 490/2013 zo dňa 9. 4. 2013 – prípad hodný osobitného zreteľa.
16. Rôzne.
17. Interpelácie poslancov.
18. Záver.

Hlasovanie:
za: 57
proti: 0
Program 5. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený.

zdržalo sa: 0

Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol podpredsedu PSK Obrimčáka a poslancov
Ceľucha, Havrillu, Jakubova, Vokála.
Hlasovanie:
za: 52
proti: 0
zdržali sa: 4
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení.
Za overovateľov zápisnice určil podpredsedu PSK Čuhu a poslanca Kahanca.

K

bodu

2

–

Informatívna

Zastupiteľstva PSK:

správa

o plnení

uznesení

Materiál do zastupiteľstva predložil Ing. Hudák, hlavný
kontrolór PSK, v súlade so zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC v platnom
znení a Organizačným poriadkom PSK. Konštatoval, že z celkového počtu prijatých uznesení
do 4. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 1 – 50/2014 sa hodnotené uznesenie č. 27/2014 v bode
B.2, týkajúce sa podania informácií Zastupiteľstvu PSK zo strany generálneho riaditeľa ARR
PSK o vyvolaných prácach naviac v rámci výzvy ROP-3.1a-2013/01 a výzvy ROP-3.1b2013/01 realizácie projektov, plní priebežne.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
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.
Hlasovanie:
za: 56
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
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K bodu 3 – Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II.
polrok 2014:

Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK, predkladá materiál v zmysle
ustanovenia § 19e ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov. Kontrola bude zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti
a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom PSK, na
plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov, ktoré si určili jednotlivé organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a dodržiavanie záväzných právnych predpisov,
organizačných noriem, smerníc Úradu PSK a iných noriem PSK. Kontrolná činnosť bude
vykonávaná v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, na Úrade PSK, u právnických
osôb, ktorých zakladateľom je PSK, resp. má v nich majetkovú účasť. Kontrola sa bude
konkrétne týkať príjmov a výdavkov, vedenia účtovníctva, dodržiavania zákona o výkone
prác vo verejnom záujme a odmeňovaní, plnenia prijatých opatrení. Na jednotlivých odboroch
Úradu PSK bude kontrola plnenia uznesení, dodržiavania všeobecne záväzných nariadení,
vybavovania sťažností a petícií v súlade so všeobecne záväznými právnymi a internými
predpismi. V rozpočtových a príspevkových organizáciách sa uskutoční kontrola príjmov
a výdavkov, inventarizácie, majetku, podnikateľskej činnosti, teda či sa jednotlivé organizácie
riadia platnými právnymi predpismi a dodržiavaním všetkých usmernení a zákonných
nariadení. Kontroly budú vykonávané aj v prípade aktuálnych podnetov zo strany poslancov
resp. zastupiteľstva alebo orgánov vonkajšej kontroly SR. Poslanci PSK sa môžu obrátiť na
hlavného kontrolóra PSK so žiadosťou o kontrolu daného subjektu, ktorá bude následne
zapracovaná do plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2014. ÚHK PSK bude
predkladať stanovisko k rozpočtu PSK, správu o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok
2014, plán kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2015, informatívne správy o plnení
uznesení Zastupiteľstva PSK. ÚHK PSK spolupracuje s odbormi Úradu PSK pri tvorbe
interných smerníc, pokynov a koncepčných materiálov. Vzdelávanie zamestnancov ÚHK
PSK sa bude vykonávať hlavne formou samoštúdia a podľa možností aj účasťou na
seminároch a prednáškach MF SR. Zamestnanci majú zriadený prístup na portál verejnej
správy, kde využívajú videoškolenia ako štúdium. V II. polroku 2014 sa uskutočnia dve
stretnutia hlavných kontrolórov samosprávnych krajov v Žilinskom a Trenčianskom
samosprávnom kraji. Príloha materiálu obsahuje časový plán kontrol na II. polrok 2014.
Diskusia:
Poslanec Damankoš videl v predloženom časovom pláne kontrol len všeobecne uvedené
miesta kontroly. Spýtal sa, či by nebolo vhodné zverejňovať konkrétne kontrolované
zariadenia a vedieť systém ich výberu, lebo ak poslanci budú predkladať svoje podnety na
kontrolu zariadení, ide skôr o reštriktívny spôsob kontroly, ktorá by nemala byť vnímaná ako
nejaká pomsta. Ak by subjekty dopredu vedeli, že budú kontrolované, vedia sa na kontrolu
pripraviť. Ing. Hudák odpovedal, že plán kontrol bol pripravovaný stále všeobecne, tak ako
aj v ostatných samosprávnych krajoch. Ak by bol uvedený konkrétny zoznam organizácií,
boli by jednoducho prichystané na kontrolu. Má pripravený svoj interný zoznam kontrol
jednotlivých organizácií v II. polroku 2014, ktorý môže predložiť poslancom PSK. Cieľom
ÚHK PSK je vykonať kontrolu aspoň raz za tri roky v každej organizácii.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
s c h v a ľ u j e plán kontrolnej
činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK na II. polrok 2014.
Hlasovanie:
za: 56
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

3

K bodu 4 – Voľba zástupcov PSK v dozorných radách
zdravotníckych zariadení
spoločnosti): Podpredseda PSK

(neziskové

organizácie,

akciové

Čuha predkladá tento materiál v zmysle platnej
a účinnej legislatívy. Poslanci PSK dostali nový materiál k tomuto bodu pred zasadnutím
zastupiteľstva. Dôvodom uvedených zmien je strata poslaneckých mandátov pôvodných
členov dozorných rád. Bod A návrhu na uznesenie obsahuje návrh zmeny zástupcov PSK
v Dozornej rade Nemocnice arm. gen. L. Svobodu Svidník, n. o., s odvolaním Ing. Jána
Holodňáka a menovaním MUDr. Petra Obrimčáka. V bode B sa nachádza návrh zmeny
zástupcov PSK v Dozornej rade Nemocnice A. Leňa Humenné, n. o., s odvolaním Ing. Jozefa
Savku a menovaním Ing. Michala Drugu a Ing. Nadeždy Sirkovej. V bodoch C, D, E sú
návrhy zástupcov PSK v dozorných radách akciových spoločností v zmysle uznesenia
Zastupiteľstva PSK č. 520/2013, ktoré je prílohou predkladaného materiálu. V bode C je
návrh zástupcov PSK v Dozornej rade Nemocnice arm. gen. L. Svobodu Svidník, a. s., s
menovaním Petra Pilipa, MUDr. Petra Obrimčáka a PhDr. Jána Vooka; v bode D návrh
zástupcov PSK v Dozornej rade Nemocnice A. Leňa Humenné, a. s., s menovaním MUDr.
Tibora Focka, Ing. Michala Drugu a Ing. Nadeždy Sirkovej; v bode E návrh zástupcov PSK
v Dozornej rade Vranovskej nemocnice, a. s., s menovaním MUDr. Juraja Kuročku, Mgr.
Jaroslava Makatúru a MUDr. Ing. Mareka Fedora.
Diskusia:
Poslanec Bizovský uviedol, že komisia zdravotníctva na zasadnutí dňa 18. 6. 2014
prerokovala uvedený návrh zmeny členov dozorných rád a odporúča Zastupiteľstvu PSK
schváliť návrh na uznesenie v predloženom znení. Poslanec Kahanec chcel vedieť, z akých
dôvodov sa dnes už v čase schvaľovania zástupcov do akciových spoločnostiach robia zmeny
aj v neziskových organizáciách, ktoré už nebudú vôbec fungovať. Podpredseda PSK Čuha
odpovedal, že dnes poskytujú zdravotnú starostlivosť neziskové organizácie, kde PSK nemá
vyriešených členov dozorných rád. Neziskové organizácie nebudú zanikať dňom, kedy sa
stane poskytovateľom zdravotnej starostlivosti akciová spoločnosť, pretože je to legislatívny
proces trvajúci v čase a priestore, kedy si celý výkon práv a povinností tieto dve organizácie
odovzdajú. Od 1. 7. 2014 začne fungovať Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s., Nemocnica
arm. gen. L. Svobodu Svidník, a. s., buď od 1. 8. alebo 1. 9. 2014 a Vranovská nemocnica, a.
s., až od 1. 1. 2015.
Návrh na uznesenie:
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 s ch v aľ u je predložený návrh zmien zástupcov
PSK v dozorných radách zdravotníckych zariadení v Prešovskom samosprávnom kraji:
A/ návrh zmeny zástupcov PSK v Dozornej rade Nemocnice arm. gen. L. Svobodu
Svidník, n. o., takto: odvoláva Ing. Jána Holodňáka,
menuje MUDr. Petra Obrimčáka
B/ návrh zmeny zástupcov PSK v Dozornej rade Nemocnice A. Leňa Humenné, n. o.,
takto:
odvoláva Ing. Jozefa Savku,
menuje Ing. Michala Drugu, Mgr. Nadeždu Sirkovú
C/ návrh zástupcov PSK v Dozornej rade Nemocnice arm. gen. L. Svobodu Svidník, a. s.,
takto:
menuje Petra Pilipa, MUDr. Petra Obrimčáka,
PhDr. Jána Vooka
D/ návrh zástupcov PSK v Dozornej rade Nemocnice A. Leňa Humenné, a. s., takto:
menuje MUDr. Tibora Focka, Ing. Michala Drugu,
Mgr. Nadeždu Sirkovú
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E/ návrh zástupcov PSK v Dozornej rade Vranovskej nemocnice, a. s., takto:
menuje MUDr. Juraja Kuročku, Mgr. Jaroslava Makatúru,
MUDr. Ing. Mareka Fedora.
Hlasovanie:
za: 57
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 5 – Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2014 Prešovského
samosprávneho kraja pre rok 2014: Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru
financií Úradu PSK, uviedla, že poslanci dostali pred zasadnutím nový materiál a dôvod sa
nachádza priamo v návrhu uznesenia, kde je znížený rozpočet o 5 mi. € v rámci výdavkových
finančných operácií určených na splátku úveru, ktorý PSK zobral z Prima banky na
kofinancovanie a predfinancovanie europrojektov. Keďže zmluva končí ku koncu augusta
2014, musel si PSK vyčleniť objem finančných prostriedkov na umorenie tohto úveru. Tieto
finančné prostriedky v objeme 5 mil. € sa presúvajú do kapitálových výdavkov a zároveň sa
o sumu 14 250 € navyšujú kapitálové výdavky, ide o presun z bežných do kapitálových
výdavkov. Samotný rozpis kapitálových výdavkov je určený pre vyššie územné celky, teda
pre Úrad PSK, kde sa plánuje nákup jedného 7-miestneho a dvoch osobných motorových
vozidiel a zabezpečenie kúpy ťažného zariadenia, čo je technickým zhodnotením motorového
vozidla, v sume 350 €. V rámci všeobecnej pracovnej oblasti ostanú nerozpísané finančné
prostriedky z objemu 5 mil. €, ktoré sú realizované presunom, v rámci všeobecnej pracovnej
oblasti a to v rámci europrojektov. Pre cestnú dopravu sa navrhuje prideliť 10 500 € v rámci
kapitálových výdavkov na riešenie havarijného stavu na vypracovanie projektovej
dokumentácie Krásna Lúka – Bajerovce. V oblasti kultúrnych služieb Ľubovnianske múzeum
– hrad v Starej Ľubovni požiadalo o presun rozpočtu z bežných výdavkov v prospech
kapitálových výdavkov. Návrh na uznesenie obsahuje aj spolufinancovanie projektov v rámci
grantového systému ministerstva kultúry. V rámci kofinancovania Múzeum moderného
umenia A. Warhola Medzilaborce požiadalo o použitie vlastných finančných prostriedkov
v objeme 1 600 € a 10 000 € dostáva z nerozpísanej rezervy. Vlastivedné múzeum
v Hanušovciach nad Topľou tiež požiadalo o presun finančných prostriedkov z bežného do
kapitálového rozpočtu. Za oblasť vzdelávania je nevyhnutné riešiť havarijný stav zatekajúcich
striech na SOŠ technickej v Starej Ľubovni. Ide o viacero objektov s rovnými strechami, kde
už niekoľkonásobné opravy nespĺňajú účel ani efekt vynaložených finančných prostriedkov.
Príloha č. 9 obsahuje bilanciu príjmov a výdavkov s prehľadným rozpisom zmien v úprave č.
3. V prvom rade je to presun a rozpis finančných prostriedkov v oblasti kapitálových
výdavkov. Presun je realizovaný vzhľadom na schválený ústavný zákon o rozpočtovej
zodpovednosti, kde verejný dlh v rámci SR bol začiatkom mesiaca júna vyčíslený na objem
viac ako 55 % a nedosahuje 57 % HDP v rámci SR. V zmysle uvedeného zákona je potrebné
prijať také opatrenia, aby nasledujúce dva roky za sebou výdavky neprekročili rozpočet
predchádzajúceho roka. To znamená, že ak sa berie pojem „rozpočet“ zo zákona, tak príjmové
a výdavkové finančné operácie nevstupujú do rozpočtu. Z toho dôvodu PSK presúva balík 5
mil. € v rámci kapitálových výdavkov, ak by sa teda posudzoval ako jedno kritérium rozpočet
k 30. 6.
Diskusia:
Poslanec Molčan dodal, že komisia finančná sa zaoberala dôvodmi tretej úpravy rozpočtu
PSK, teda znížením bežných výdavkov a navýšením kapitálových výdavkov s tým, že dnes
bol predložený nový materiál vzhľadom na zákon o dlhovej brzde, ktorý vysvetlila
predkladateľka materiálu. To znamená navýšenie až na čiastku 5 014 250 € s tým, že vo
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všeobecnej pracovnej oblasti nie sú rozpísané investície. V ostatných kapitolách, kde sa
zvyšujú kapitálové výdavky ako vyššie územné celky, cestná doprava, kultúra, vzdelávanie
sú uvedené a ide o navýšenie z rezervného fondu. Komisia finančná odporúča Zastupiteľstvu
PSK schváliť návrh na uznesenie v predloženom znení.
Návrh na uznesenie:
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.
schvaľuje
A.1

A.2

A.3

A.4

Úpravu bežného rozpočtu č. 3/PSK/2014 takto:
Bežné príjmy upraviť o
0€
na
Bežné výdavky upraviť o
- 14 250 €
na
v tom:
08.2 Kultúrne služby
Ľubovnianske múzeum hrad v Starej Ľubovni – presun do kapitálových
výdavkov (zdroj 41)
nerozpísaná rezerva (zdroj 41)
- 10 750 €
Úpravu kapitálového rozpočtu č. 3/PSK/2014 takto:
Kapitálové príjmy upraviť o
0€
na
Kapitálové výdavky upraviť o
+ 5 014 250 €
na
v tom:
01.1.1.7 Vyššie územné celky
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť
04.5 Cestná doprava
08
Kultúrne služby
09
Vzdelávanie
Úpravu rozpočtu finančných operácií č. 3/PSK/2014
Príjmové finančné operácie upraviť o
0€
Výdavkové finančné operácie upraviť o - 5 000 000 €

na
na

Rozpis kapitálových výdavkov
01.1.1.7 Vyššie územné celky (rezervný fond)
Nákup motorových vozidiel (7 – miestne motorové vozidlo, 2 x OMV)
Kúpa ťažného zariadenia na osobné motorové vozidlo
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť
(rezervný fond)
Nerozpísaná rezerva
04.5 Cestná doprava (rezervný fond)
Projektová dokumentácia k III/533004 Krásna Lúka – Bajerovce –
- havarijný stav
08
Kultúrne služby
Ľubovnianske múzeum – hrad – zbierkový predmet drevenica č. 100
z Veľkého Lipníka (zdroj 41)
Spolufinancovanie projektov v rámci grantového systému MK SR
v tom:
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola Medzilaborce – Nákup
diel A. Warhola – portfólia Goethe a dielo E. Kennedy (zdroj 41)
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou – doplnenie expozície
dobovo zariadených interiérov – nákup historického nábytku (zdroj 41)
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150 462 381 €
148 744 712 €

- 3 500 €

8 686 613 €
22 745 277 €
+ 110 350 €
+ 4 640 318 €
+ 10 500 €
+ 14 250 €
+ 238 832 €

20 637 995 €
8 927 000 €

+ 110 000 €
+
350 €
+ 4 640 318 €

+ 10 500 €

+
+

3 500 €
10 750 €

+ 10 000 €
+ 100 €

Šarišská galéria v Prešove – Záchranný nákup diel umenia 17. – 19. storočia
(zdroj 41)
+ 650 €
09
Vzdelávanie (rezervný fond)
SOŠ technická Stará Ľubovňa - odstránenie havarijného stavu zatekajúcich striech
(rezervný fond)
+ 238 832 €

Hlasovanie:
za: 56
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 6 – Rozdelenie dotácií v zmysle VZN PSK č. 15/2008
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení:
Podľa slov Ing. Holíkovej, PhD., vedúcej odboru financií Úradu PSK, predložený materiál
už obsahuje návrhy jednotlivých poslancov za príslušné okresy podľa predložených žiadostí
doručených na Úrad PSK, ktoré prebehli kontrolou. Poslanci PSK sa vzájomne dohodli
a pridelili určité čiastky dotácií v zmysle výzvy schválenej Zastupiteľstvom PSK. V rámci
tejto výzvy bolo možné prideliť dotáciu minimálne 100 € a maximálne 5 000 €. Na základe
spoločnej zhody bol vypracovaný tento materiál, ktorý obsahuje zoznam 174 žiadateľov
v rozdelení na dva programy „šport“ a „kultúra“ v členení na tri podprogramy. Materiál
prerokovala komisia finančná s prijatím uznesenia.
Diskusia:
Poslanec Molčan dodal, že uvedený materiál prerokovala komisia finančná, ktorá neurobila
žiadne zásahy do prerozdelenia financií jednotlivým navrhnutým subjektom, čiže
rešpektovala rozhodnutie poslancov trinástich okresov PSK. Komisia finančná odporúča
Zastupiteľstvu PSK schváliť materiál v predloženom znení. Poslanec Kahanec nepozná
presne situáciu v jednotlivých okresoch, preto sa vyjadril za okres Prešov.
V predchádzajúcom období schválilo zastupiteľstvo podmienky rozdelenia dotácií podľa
tohto VZN PSK č. 15/2008, na základe ktorého bola vypísaná výzva a o finančné zdroje sa
mohli uchádzať obce a mestá PSK v programoch „šport“ a „kultúra“. Predložený materiál je
výsledkom rozdelenia dotácií podľa dobre pripravených projektov a splnenia potrebných
podmienok. Aj keď sa poslanci pri predložení výzvy nie na všetkom zhodli vzhľadom na
rozdelenie len pre obce a mestá, ocenil spôsob rozdeľovania v rámci okresu Prešov, lebo
považuje toto rozhodnutie a celý postup pri dotáciách za korektný. Rád by privítal takúto
spoločnú reč poslancov aj pri iných veciach, ako sú napr. investície do ciest, v školstve,
v kultúre a pod. V rámci finančných limitov PSK poslanci dohodli dobré rozdelenie, aj keď
možno niektoré obce nebudú spokojné s tým, že nedostanú celú žiadanú čiastku. Toto
rozdelenie dotácií je podľa neho dobrou vecou z hľadiska obcí a kraja. Finančný limit, ktorý
poslanci mohli využiť, určite prispeje mnohým obciam predovšetkým na výstavbu športovísk,
ihrísk, multifunkčných ihrísk a s tým súvisiacich rôznych opráv šatní, striedačiek, tribún,
oplotenia, na usporiadanie športových podujatí a v rámci programu kultúra na prípravu
festivalov, folklórnych dní a pod. Podľa jeho názoru je rozdelenie dobré a bude k prospechu
obyvateľom obcí a v konečnom dôsledku aj rozvoja PSK. Poslanec Benko poznamenal, že
poslanec Kahanec hodnotí rozdelenie dotácií obciam ako veľmi korektné, len je škoda, že pri
hlasovaní o schválení výzvy nehlasoval za tento materiál. Už vtedy, okrem deviatich
poslancov zastupiteľstva, všetci ostatní pochopili, že PSK ide robiť dobrú myšlienku a dobrú
vec a aj obce si zaslúžia, aby dostali nejaké peniaze na jednotlivé pripravované akcie.
Poslanec Kaliňák predložil pozmeňovací návrh, ktorým navrhol vypustiť zo zoznamu
schválených žiadostí projekt obce Ňagov, okres Medzilaborce, podprogram 2. 3.,
v navrhovanej výške 1 000 € a miesto neho zaradiť žiadosť obce Radvaň nad Laborcom v tom
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istom podprograme a v rovnakej výške. Žiadosť bola predložená v termíne a splnila
požiadavky formálnej správnosti. Poslanec Ceľuch poďakoval všetkým, ktorí už v roku 2008
predložili na schválenie VZN PSK č. 15/2008 a taktiež poďakoval za celú samosprávu PSK,
lebo každé euro prichádzajúce do samosprávy, je zúročené veľmi dobre. Poďakoval za
všetkých starostov obcí a primátorov miest, ktoré dostali dotáciu a ubezpečil zastupiteľstvo,
že s týmito peniazmi bude naložené veľmi zodpovedne. Poslanec Krajňák pochválil systém
rozdelenia dotácií za okres Prešov, teda systém kooperácie, kde sa našiel rozumný kompromis
a zhoda. Verí, že aj obce okresu Prešov budú primerane situácii spokojné. Dúfa, že ešte
v tomto volebnom období dokáže Zastupiteľstvo PSK nájsť finančné zdroje na národnostné
menšiny pre vybrané združenia, lebo teraz už vie, že otvoriť systém pre všetky občianske
združenia v PSK by nebolo dobré, resp. ušlo by sa každému po 50 €. Bolo by vhodné
podporiť vybrané občianske združenia a silné organizácie, ktoré pre túto oblasť v PSK niečo
robia. Tiež dúfa, že Zastupiteľstvo PSK nájde časť objemu finančných prostriedkov aj pre
sociálnu oblasť.
Pozmeňovací návrh poslanca Kaliňáka:
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje vyradenie žiadosti obce Ňagov, okres Medzilaborce,
v programe „Kultúra“ zo zoznamu schválených žiadostí a jeho doplnenie žiadosťou obce
Radvaň nad Laborcom s názvom projektu „2. ročník súťaže vo varení guľáša“ vo výške
1 000 €.
Hlasovanie:
za: 46
proti: 0
zdržalo sa: 9
Pozmeňovací návrh bol schválený.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 6 ods. 4 Všeobecne
záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 15/2008 o poskytovaní
dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení a
zverejnenej Výzvy Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja na rok 2014
schvaľuje
rozdelenie dotácií z rozpočtu PSK pre rok 2014 v rámci programu 1 „Šport“ a
programu 2 “Kultúra“ pre žiadateľov v zmysle prílohy uznesenia so schváleným
pozmeňovacím návrhom poslanca Ing. Kaliňáka.
Hlasovanie:
za: 52
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
Predseda PSK Chudík poďakoval poslancom Zastupiteľstva PSK za spoluprácu pri
rozdelení dotácií v zmysle Výzvy Zastupiteľstva PSK na rok 2014.

Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 55/2014:
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Program 1: ŠPORT
Okr. Podpr.

Žiadateľ

Názov projektu

FP

Pridelená
dotácia

PO

1.1.

Fintice

Osvetlenie multifunkčného ihriska v areáli základnej školy

KV

3 100,00

PO

1.1.

Chmeľovec

Rek. a moder. detského ihriska pri ZŠ a MŠ v obci Chmeľovec

KV

1 000,00

PO

1.1.

Záborské

Pohybom ku zdraviu

KV

2 000,00

PO

1.1.

Ruská Nová Ves

Výstavba detského ihriska

KV

2 500,00

PO

1.1.

Bajerov

Detské ihrisko pri MŠ Bajerov

KV

2 800,00

KV

PO

1.1.

Proč

Výstavba nekrytej tribúny, striedačiek a prístupového chodníka k multif.
ihrisku, spevnenie svahu okolia šport. relax. centra

PO

1.1.

Krížovany

Vybudovanie viacúčelového ihriska

KV

4 000,00

PO

1.1.

Záhradné

Šatne školského ihriska

KV

2 000,00

PO

1.1.

Terňa

Výstavba striedačiek multifunkčného ihriska v Terni

KV

2 500,00

PO

1.1.

Čelovce

Nadstavba ochrannej siete na Multifunkčnom ihrisku

KV

1 500,00

KK

1.1.

Matiašovce

Aj deti z ulice Potok sa chcú hrať

KV

1 000,00

KK

1.1.

Mlynčeky

"Šport" - zdravie pre všetkých

KV

1 000,00

KK

1.1.

Vojňany

Ihrisko

KV

1 000,00

KK

1.1.

Krížová Ves

KV

3 350,00

KK

1.1.

Vlková

HN

1.1.

Pakostov

Výstavba ihriska pri modulovej ZŠ v obci Krížová Ves
Prestavba jestvujúceho objektu na futbalové šatne (sociálne
zariadenie)
Vonkajšia športová tribúna oceľová 3-radová

KV

2 900,00

HN

1.1.

Černina

Výstavba detského ihriska v obci Černina

KV

2 000,00

HN

1.1.

Gruzovce

Výstavba detského ihriska v obci Gruzovce

KV

1 000,00

HN

1.1.

Ohradzany

Športom k zdraviu

KV

1 800,00

HN

1.1.

Košarovce

Stolný tenis

KV

1 000,00

HN

1.1.

Hrubov

Realizácia detského ihriska v obci Hrubov

KV

2 100,00

KV

KV

2 000,00

1 350,00

SB

1.1.

Hubošovce

Výstavba sociálno-hygienického zariadenia v areáli futbalového ihriska
v Hubošovciach

SB

1.1.

Krásna Lúka

Kosenie futbalového ihriska

KV

1 500,00

SB

1.1.

Kamenica

Oddychová zóna Kamenica

KV

1 500,00

SB

1.1.

Ražňany

Detské ihrisko Ražňany

KV

1 020,00

LE

1.1.

Nemešany

Vynovme si športový areál - "Výstavba mobiliára"

KV

1 000,00

VT

1.1.

Soľ

Vybavenie posilňovne v obci Soľ

KV

2 300,00

VT

1.1.

Nižný Hrušov

Zabezpečenie kosačky pre futbalový klub TJ Družstevník Nižný Hrušov

KV

2 500,00

VT

1.1.

Vranov nad Topľou

Zdravé - výstavba nového športoviska

KV

5 000,00

VT

1.1.

Bystré

Bežecká dráha v objekte ZŠ Bystré - rekonštrukcia

KV

2 000,00

SL

1.1.

Plavnica

Výstavba futbal. tribúny v areáli futbal. ihriska - I. etapa - obec Plavnica

KV

1 900,00

SL

1.1.

Haligovce

Výstavba nového športoviska

KV

1 000,00

SL

1.1.

Hromoš

Viacúčelové ihrisko v obci Hromoš

KV

1 100,00

Nová Ľubovňa

Kvalitnými podmienkami a kvalitným prostredím k rozvoju mládež.
futbalu v Novej Ľubovni

KV

SL

1.1.

1 000,00

1 000,00

BJ

1.1.

Stebnícka Huta

PP

1.1.

Svit

PO

1.2.

Bzenov

Výstavba rek. a mod. športovísk a ich vybavenie hnut. majetkom inv.
char.
Revitalizácia detského ihriska pri Dome kultúry v časti Pod Skalkou
Svit
Oprava a údržba ihriska Bzenov

BV

1 000,00

PO

1.2.

Klenov

Vybavenie viacúčelového ihriska

BV

1 000,00

PO

1.2.

Šindliar

Oprava a údržba tenisových kurtov v areáli "Na Bani" v Šindliari

BV

1 000,00
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KV
KV

1 000,00
1 500,00

Okr. Podpr. Žiadateľ

Názov projektu

FP

Pridelená
dotácia

PO

1.2.

Chminianska Nová Ves

Oprava oplotenia športovísk

BV

1 500,00

PO

1.2.

Hrabkov

Oprava hracej plochy futbal. ihriska šport. areálu obce a oplotenie

BV

1 000,00

KK

1.2.

Spišská Belá

Oprava hokejového ihriska v Spišskej Belej

BV

2 350,00

SP

1.2.

Staškovce

Detské ihrisko Staškovce

BV

1 000,00

SP

1.2.

Veľkrop

BV

1 354,00

SP

1.2.

Turany nad Ondavou

SV

1.2.

Pichne

Pohyb v obci pre mladších aj starších
"Šport" Oprava a údržba športovísk a ich vybav. hnut. majetkom neinv.
char.
Oprava a údržba obecných športovísk v obci Pichne

BV

1 000,00

SV

1.2.

Runina

Oprava športoviska - volejbalového ihriska

BV

1 000,00

SV

1.2.

Nová Sedlica

"Športom k zdravému životnému štýlu"

BV

1 564,00

HN

1.2.

Modra nad Cirochou

Oprava oplotenia multifunkčného ihriska a prekrytia korza

BV

1 800,00

HN

1.2.

Nižná Sitnica

Oprava oplotenia a odvodnenie ihriska

BV

1 274,00

HN

1.2.

Dedačov

Oprava hracej plochy - viacúčelové ihrisko Dedačov

BV

2 900,00

SB

1.2.

Rožkovany

Oprava a údržba budovy športového areálu v obci Rožkovany

BV

1 500,00

SB

1.2.

Sabinov

Protišmykové podlahy mestského kúpaliska v Sabinove

BV

3 000,00

LE

1.2.

Spišský Štvrtok

Revitalizácia športoviska v obci Spišský Štvrtok

BV

1 000,00

LE

1.2.

Kurimany

Oprava a výmena v budove pre športové aktivity

BV

1 000,00

SK

1.2.

Kobylnice

Oprava vstupu a ihriska v obci Kobylnice

BV

1 000,00

SL

1.2.

Oprava oplotenia a objektu obecného ihriska

BV

1 000,00

SL

1.2.

Oprava minifutbalového ihriska

BV

BJ

1.2.

Litmanová
Ruská Voľa
nad Popradom
Bogliarka

Oprava a údržba viacúčelového ihriska v Bogliarke

BV

1 000,00

BJ

1.2.

Buclovany

Oprava oplotenia multifunkčného ihriska

BV

1 000,00

BJ

1.2.

Frička

Opravou a vybavením športoviska podporíme šport v obci

BV

1 000,00

BJ

1.2.

Kobyly

Povrchové úpravy fasády šatní športového areálu - Kobyly

BV

1 000,00

BJ

1.2.

Kružlov

Údržba a oprava multifunkčného ihriska v obci Kružlov

BV

1 000,00

PP

1.2.

Vysoké Tatry

Obnova detských ihrísk v materských školách

BV

2 950,00

BV

2 000,00

1 200,00

PP

1.2.

Štrba

Oprava športového ihriska v Štrbe

BV

4 250,00

PO

1.3.

Kendice

60 rokov organizovaného futbalu v Kendiciach

BV

4 100,00

PO

1.3.

Prešov

Jazdecká sezóna 2014

BV

4 354,00

SP

1.3.

Stropkov

Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska

BV

4 354,00

SV

1.3.

Uličské Krivé

Nohejbalový turnaj

BV

1 000,00

SB

1.3.

Lipany

34. ročník memoriálu Antona Repeľa

BV

1 000,00

SK

1.3.

Mlynárovce

XV. Ročník športových hier pre deti a dospelých

BV

1 064,00

SK

1.3.

Svidník

Dukelský beh mieru

BV

1 000,00

SK

1.3.

Hrabovčík

Športuje celá dedina

BV

1 000,00

VT

1.3.

Kvakovce

Okolo Domaše

BV

1 000,00

VT

1.3.

Čaklov

Futbalový turnaj Rómov

BV

1 500,00

SL

1.3.

Podolínec

Hasičské súťaže pre všetkých

BV

1 000,00

SL

1.3.

Stará Ľubovňa

Partnerstvo 2014

BV

1 120,00

BJ

1.3.

Šiba

55 rokov organizovaného futbalu v obci Šiba

BV

1 000,00

BJ

1.3.

Kurov

Oslavy 40 rokov založenia miestnej telovýchovnej jednoty

BV

1 000,00

135 354,00
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Program: 2 KULTÚRA
Okr. Podpr.

Žiadateľ

Názov projektu

Hanušovce n.T.

Výroba a osadenie pamätihodnosti obce Rovné - makety drev. cirkvi a
modernizácia jej okolia
Výstavba turistickej rozhliadne, altánku a výroba informačných tabúľ pre
Údolie smrti
Obnova areálu Pamätníka SNP v Hanušovciach nad Topľou

2.2.

Vyšný Kručov

KK

2.2.

Ľubica

PO

2.3.

PO

2.3.

PO

SK

2.1.

Rovné

SK

2.1.

Kružlová

VT

2.2.

BJ

FP

Pridelená
dotácia

KV

1 000,00

KV

1 000,00

BV

2 000,00

Oprava zvonice

BV

1 000,00

Obnova fasád obecného úradu

BV

1 000,00

Veľký Šariš

Stoličný snem na Šarišských hradných hrách

BV

1 900,00

Kapušany

Monografia Kapušany 1248

BV

1 500,00

2.3.

Víťaz

Festival "Slaná voda"

BV

2 300,00

PO

2.3.

Podhradík

Znovuobjavenie hradu Šebeš - vydanie publikácie o hrade v obci Podhradík

BV

1 000,00

PO

2.3.

Žipov

Oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky

BV

1 000,00

PO

2.3.

10. roč. folklórnych dní v Petrovanoch

BV

1 978,00

PO

2.3.

Živá kultúra v obci Chminianske Jakubovany - oslavy 680. založenia obce

BV

2 216,00

PO

2.3.

Petrovany
Chminianske
Jakubovany
Sedlice

Kronika obce Sedlice - vydanie publikácie

BV

2 000,00

PO

2.3.

Vyšná Šebastová

Retrojurmark 2014 Vyšná Šebastová

BV

1 000,00

KK

2.3.

Červený Kláštor

ZFS - 38. roč.

BV

1 000,00

KK

2.3.

Lendak

Juliáles charitatívne folklórne slávnosti obce 7. roč. prehliadky folklóru

BV

3 350,00

KK

2.3.

Lechnica

Deň obce Lechnica - stretnutie rodákov

BV

1 000,00

KK

2.3.

Reľov

Oslavy 700. výr. 1. písomnej zmienky

BV

1 000,00

KK

2.3.

Hradisko

Oslavy 750. výročia od 1. písomnej zmienky o obci Hradisko

BV

1 000,00

KK

2.3.

Spišská Stará Ves

BV

2 350,00

KK

2.3.

Veľká Lomnica

BV

1 000,00

SV

2.3.

Kalná Roztoka

Dni mesta Spišská Stará Ves
Kultúrne vystúpenie ľudovej hudby a folklórnych súborov na oslavách Dňa
obce Veľká Lomnica
Stretnutie rodákov obce Kalná Roztoka

BV

1 500,00

SV

2.3.

Ubľa

24. roč. kultúrnych slávností v Ubli

BV

1 500,00

SV

2.3.

Kolonica

BV

1 000,00

SV

2.3.

Zboj

BV

1 500,00

SV

2.3.

Belá nad Cirochou

14. roč. Letných slávností obce Kolonica
5.roč.kultúrnych slávností v Zboji z príležitosti 250. výr.nar.P.Lodija význam.
rodáka obce Zboj
O beľanskú podkovu 2014

BV

1 000,00

SV

2.3.

Stakčín

BV

1 000,00

SV

2.3.

BV

1 000,00

HN

2.3.

15. ročník Stakčínského festivalu ľudového umenia
445. výročie 1. písomnej zmienky o založení obce a stretnutie rodákov obce
Stakčínska Roztoka
žijúcich
Rohožník
Dni Obce Rohožník

BV

1 000,00

HN

2.3.

Závada

560. výr. obce Závada

BV

1 000,00

HN

2.3.

Zubné

Folklórne slávnosti "Pid Dubrovou“

BV

1 000,00

HN

2.3.

Ruská Poruba

35. r. Rusínske folklórne slávnosti

BV

1 000,00

HN

2.3.

Kamienka

Uchovávajme tradície našich predkov v obci Kamienka

BV

1 000,00

SB

2.3.

Jakubovany

700-sté výr. prvej písomnej zmienky o obci Jakubovany

BV

1 500,00

SB

2.3.

Drienica

Šarišská heligónka 2014

BV

2 000,00

SB

2.3.

Krivany

BV

1 900,00

SB

2.3.

Nižný Slavkov

21. ročník Hornotoryského folklórneho festivalu
Kniha o obci Nižný Slavkov "Na začiatku bola cesta" pri príležitosti osláv
800. výročia

BV

1 500,00
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Okr. Podpr.

Žiadateľ

Názov projektu

FP

Pridelená
dotácia

LE

2.3.

Ordzovany

Festival dychových hudieb Ordzovany 2014

BV

1 000,00

LE

2.3.

Dravce

Neznáme sa stane známym

BV

2 000,00

LE

2.3.

Spišské Podhradie

Spišský Jeruzalem 2014

BV

1 150,00

LE

2.3.

Spišský Hrhov

Hartovske čuda a zabaviska

BV

1 350,00

LE

2.3.

Studenec

750. výr.1. pís. zmienky o obci Studenec

BV

1 000,00

LE

2.3.

Brutovce

Brutovce, kronika obce slovom i obrazom

BV

1 000,00

LE

2.3.

Klčov

Rezbársky plenér - kultúrne dedičstvo našich otcov

BV

1 000,00

LE

2.3.

Jablonov

"Kultúrne popoludnie - zachovávanie ľudových tradícií v obci Jablonov"

BV

1 550,00

VT

2.3.

Hlinné

Obecné slávnosti sv. Cyrila a Metoda

BV

1 500,00

VT

2.3.

Merník

Merníkovská veselica

BV

2 000,00

VT

2.3.

Vyšný Kazimír

Kultúrne leto, Jánske ohne a súťaž vo varení kotlíkového guľáša

BV

1 500,00

VT

2.3.

Malá Domaša

Regionálny folklórny festival - A okolo Domaši

BV

1 000,00

VT

2.3.

Holčíkovce

Slávnostné otvorenie kultúrneho domu

BV

1 000,00

VT

2.3.

Kamenná Poruba

20. ročník rybacích hodov

BV

1 500,00

VT

2.3.

Zámutov

50. výročie vzniku DFSk Zamutovčan

BV

1 300,00

SL

2.3.

Lacková

Lackovský košík

BV

1 000,00

SL

2.3.

Plaveč

Ľudová hudba, poklad nášho regiónu - propagujeme FS Plavčanka

BV

1 400,00

SL

2.3.

Šambron

Dožinky obce Šambron

BV

1 300,00

SL

2.3.

Kamienka

Oživujeme minulosť

BV

1 100,00

SL

2.3.

Šarišské Jastrabie

BV

1 100,00

SL

2.3.

Kolačkov

BV

1 200,00

SL

2.3.

Kyjov

Kultúrne leto pod Minčolom 2014
X. roč. stretnutia rodákov a folkórny festival pod názvom "Deń úcty k
domovu"
"Znej pieseň rusínska horami a dolinami pohoria Čergov“

BV

1 000,00

BJ

2.3.

Richvald

Uchovajme tradície naších predkov

BV

1 000,00

BJ

2.3.

Bartošovce

Slávnosti bartošovskej kotliny

BV

1 000,00

BJ

2.3.

Snakov

Folkórny festival v obci Snakov

BV

1 000,00

BJ

2.3.

Marhaň

Živme tradície našich otcov a materí

BV

1 000,00

BJ

2.3.

Zlaté

Zlatiansky historický kalendár

BV

1 000,00

BJ

2.3.

Nižná Voľa

Poslanci PSK degustujú - Prezentácia príprav miestnych ľudových jedál

BV

1 000,00

BJ

2.3.

Hažlín

Folklórny Hažlín 2014

BV

1 128,00

BJ

2.3.

Hervartov

Deň obce Hervartov - prezentácia ľudovej kultúry a tradičných remesiel

BV

1 000,00

BJ

2.3.

Tarnov

Juliáles 2014

BV

1 000,00

BJ

2.3.

Rešov

Uchovanie kultúrneho dedičstva a tradícií obce Rešov

BV

1 000,00

BJ

2.3.

Dubinné

Dub v Dubinnom

BV

1 000,00

BJ

2.3.

Raslavice

BV

1 000,00

BJ

2.3.

Lukov

BV

1 000,00

BJ

2.3.

Hrabské

46. roč. Šarišských slávností piesní a tancov
750. výr.1. písomnej zbienky o obci Lukov a vydanie knižnej publikácie
História a súčasnosť
Spomienková slávnosť biskupskej vysviacky blahoslaveného Vasiľa Hopka

BV

1 000,00

BJ

2.3.

Gerlachov

670. výročie obce Gerlachov

BV

1 000,00

BJ

2.3.

Mikulášová

600. výročie obce Mikulášová

BV

1 000,00

BJ

2.3.

Rokytov

BV

1 000,00

SK

2.3.

Beňadikovce

Zachovajme dedičstvo našich otcov
600.výr.1.pís. zmienky o obci Beňadikovce - festival kultúry, stretnutie
rodákov

BV

1 000,00
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Okr. Podpr.

Žiadateľ

Názov projektu

FP

Pridelená
dotácia

SK

2.3.

Cernina

600. výročie prvej písomnej zmienky o obci

BV

1 000,00

SK

2.3.

Stročín

Deň ľudových tradícií

BV

1 000,00

SK

2.3.

Vyšná Jedľová

Letný festival tradičnej rusínskej kultúry

BV

1 000,00

SK

2.3.

Vyšný Mirošov

Deň matiek

BV

1 000,00

SK

2.3.

Kurimka

Kurimka v premenách času

BV

1 000,00

SK

2.3.

Cigla

Stretnutie rodákov pri príležitosti 600. výr. 1. pís. zmienky o obci Cigla

BV

1 000,00

PP

2.3.

Hranovnica

Vydanie knižnej publikácie "Hranovnica moja jak se mi beleje“

BV

1 890,00

PP

2.3.

Šuňava

Šuňava včera a dnes - publikácia o obci

BV

4 350,00

PP

2.3.

Ždiar

20. roč. Goralských folklórnych slávností

BV

2 650,00

PP

2.3.

Liptovská Teplička

Monografia obce Liptovská Teplička

BV

4 350,00

PP

2.3.

Nová Lesná

Dni obce, Oslava sv. Bartolomeja

BV

4 350,00

PP

2.3.

Vernár

7. ročník folklórnych slávností obce Vernár

BV

2 150,00

PP

2.3.

Batizovce

735. výročie obce - prvá písomná zmienka

BV

2 010,00

PP

2.3.

Poprad

Leto v Poprade 2014/Festival divadla, hudby, tanca a filmu

BV

4 350,00

ML

2.3.

Stretnutie rodákov obce Palota

BV

1 000,00

ML

2.3.

2. ročník súťaže vo varení guľáša

BV

1 000,00

ML

2.3.

Palota
Radvaň nad
Laborcom
Krásny Brod

Pod Kamjanou v Krásnom Brode veselo

BV

1 000,00

ML

2.3.

Kalinov

Vydanie knižnej publikácie k 70.výročiu oslobodenia našej obce

BV

1 300,00

134 472,00

K bodu 7 – Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských
zariadení SR:

Ing. Lacko, PhD., vedúci odboru školstva Úradu PSK, oboznámil
prítomných s tým, že odbor školstva, v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v platnom znení, predložil komisii školstva, mládeže, TV a športu na
mimoriadne zasadnutie návrh na vyradenie Školského internátu, Komenského 3, Humenné
ako súčasti Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné zo siete škôl a školských
zariadení. Dôvodom bol uvedený nízky počet ubytovaných žiakov, v tomto školskom roku je
ubytovaných 50 žiakov a dlhodobo pretrvávajúce finančné problémy. Kapacita internátu je
využitá na 33 %. Za posledné tri roky išli účelovo viazané finančné prostriedky len na energie
vo výške viac ako 55 000 €. Ubytovanie žiakov je vyriešené v internáte Hotelovej akadémie
v Humennom.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
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
schvaľuje
návrh na vyradenie Školského internátu, Komenského 3, Humenné ako súčasti
Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné zo siete škôl a školských zariadení SR
k 31. 8. 2014.
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Hlasovanie:
za: 50
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržal sa: 1

K bodu 8 – Informatívna správa o činnosti Inovačného
partnerského centra za rok 2013:

Ing. Takáč, poverený riadením IPC,
uviedol, že v úvode materiálu sú základné informácie o IPC, potom nasleduje popis činností
za rok 2013 v troch oblastiach. Prvou je Spolupráca so subjektmi regionálneho rozvoja, kde je
osobitne popísaná spolupráca s PSK a Klastrom automatizačnej techniky a robotiky.
Najdôležitejšou aktivitou druhej oblasti s názvom Projektová činnosť je predkladanie
periodickej správy o udržateľnosti projektu IPC. Zároveň je vykonávaný monitoring výziev
zverejňovaný na webovom portáli a facebookovej stránke pod kontom IPC. V rámci tretej
oblasti s názvom Vlastná činnosť a publicita poukázal na každoročné zasadnutia správnej
a dozornej rady, kde sa pripravuje správa o činnosti, čerpanie rozpočtu, návrh aktivít
a rozpočet na ďalší rok. Tohto roku bol na zasadnutí správnej rady predložený návrh, aby sa
v rámci PSK realizoval systém inovačných vouchrov. Správna rada schválila túto aktivitu
a v súčasnosti sa intenzívne pripravuje materiál s popisom mechanizmu realizácie inovačných
vouchrov v podmienkach PSK. Združenie je financované z členských príspevkov
zakladateľov. Vzhľadom na kumuláciu finančných prostriedkov na určité združenia by tieto
prostriedky mali byť využité práve na systém inovačných vouchrov. Tie sú jednoduchým
mechanizmom, ktorým sa podporuje spolupráca malých a stredných podnikov so zástupcami
vedy a výskumu s tým, že výstupom sú konkrétne zrealizované inovácie v praxi. Má to tiež
dopad na publicitu a zvyšovanie informovanosti o inováciách. Ostatné činnosti a aktivity
obsahuje predložený materiál. Predseda PSK Chudík požiadal predkladateľa materiálu, aby
na 6. zasadnutie Zastupiteľstva PSK dňa 26. 8. 2014 pripravil návrh zmien správnej
a dozornej rady združenia vzhľadom na aktuálnu situáciu.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e
n a
ve d om ie
informatívnu správu o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2013.
Hlasovanie:
za: 43
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 9 – Informatívna správa o zrušení Regionálneho
združenia LPSI PSK – CESTA, n. o.:

Podľa slov Ing. Barnáša, vedúceho
odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK, dňa 27. 5. 2014 bola z registra neziskových
organizácií vymazaná nezisková organizácia Regionálne združenie partnerstiev sociálnej
inklúzie PSK – Cesta, n. o. Prostredníctvom tejto neziskovej organizácie sa mal na území
troch krajov a to PSK, KSK a BBSK, realizovať projekt financovaný zo štátnych
prostriedkov. Cieľom projektu bolo vybudovanie a podpora regionálnych centier na podporu
riešenia rómskej problematiky. Po vzniku neziskových organizácií v rámci troch krajov však
došlo k zmene filozofie podpory rómskych komunít na národnej úrovni. To malo za následok,
že finančné prostriedky určené na projekt neboli vyčlenené. Nezisková organizácia tak
nedokázala naplniť stanovené ciele a stratila svoje opodstatnenie. Túto informáciu
prerokovala komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.
Diskusia:
Poslanec Krajňák povedal, že v zásade zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú
informatívnu správu, ale je potrebné sa tejto téme venovať a úzko spolupracovať s Úradom
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splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Teraz je čas na konkrétne kroky v rómskej
otázke pre PSK s tým, že sa nastavujú podmienky a parametre čerpania finančných
prostriedkov v rámci európskych zdrojov do roku 2020, preto je potrebná intenzívna
spolupráca so splnomocnencom vlády na vysunutom pracovisku v Prešove. Verí, že táto téma
bude na pulze dňa práve v týchto letných mesiacoch. Predseda PSK Chudík súhlasí
s poslancom Krajňákom a bol by veľmi rád, ak by sa k tejto téme vrátila komisia sociálna
a komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, ktoré by následne rozpracovali tento
problém.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e
n a
ve d om ie
informatívnu správu o zrušení Regionálneho združenia LPSI PSK – CESTA, n. o.
Hlasovanie:
za: 42
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 10 – Návrh na odvolanie riaditeľa PUĽS-u:

Predseda PSK
Chudík upriamil pozornosť zastupiteľstva na list riaditeľa PUĽS-u hlavnému kontrolórovi
PSK s vecou opatrenia a oslovením s výkričníkom zo dňa 24. 9. 2013, v ktorom hovorí o
dôležitej umeleckej činnosti PUĽS-u a riešení opatrení. Ďalej poukázal na list hlavného
kontrolóra adresovaný PUĽS-u zo dňa 26. 9. 2013 s výzvou, aby riaditeľ prijal opatrenia na
nápravu nedostatkov a list riaditeľa PUĽS-u zo dňa 10. 10. 2013, ktorým oznamuje prijaté
opatrenia hlavnému kontrolórovi. V podstate nejde o prijaté opatrenia, ale listom oznamuje,
že nesúhlasí so zistenými bodmi celej kontroly. Ako predseda PSK nevie povedať riaditeľovi
organizácie, že niekto môže a niekto nemôže, lebo každý si musí plniť svoje povinnosti.
Keďže riaditeľ doc. Marušin, ArtD., si neplní svoje povinnosti, nerešpektuje hlavného
kontrolóra PSK ani Zastupiteľstvo PSK, predložil návrh na jeho odvolanie. Ďalšie veci
uvedené v materiáli nebude teraz komentovať a riešiť. Jednoducho každý si musí ctiť, vážiť
a rešpektovať to, čo povie hlavný kontrolór PSK, pretože tak to fungovalo počas predošlých
dvanástich rokov existencie PSK a musí to tak aj naďalej fungovať. Keby riaditeľ PUĽS-u
nemusel prijať opatrenia, nastala by anarchia a to isté by robili aj všetci riaditelia ostatných
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. To je hlavný dôvod na odvolanie riaditeľa.
Diskusia:
Poslanec Chlapeček dodal, že členovia komisie kultúry a národnostných menšín na
mimoriadnom zasadnutí po dlhej diskusii dospeli k názoru, že došlo k porušeniu § 14 zákona
NR SR 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a z desiatich prítomných ôsmi hlasovali za
podporu návrhu predsedu PSK, jeden bol proti a jeden člen nehlasoval. Podľa slov poslanca
Krajňáka je tento bod v podstate najdôležitejším bodom dnešného rokovania. Aj keď
dopredu nevie, ako dopadne hlasovanie o odvolaní riaditeľa, chce doc. Marušinovi, ArtD.,
veľmi pekne poďakovať za jeho vykonanú prácu od roku 2008. Je vynikajúcim odborníkom
vo svojej brandži, choreografom, tanečným pedagógom, prednášal na VŠMU v Bratislave, je
nositeľom ceny ministra kultúry. Návrh na jeho odvolanie vzbudil záujem aj externého
prostredia. Mailom dostal list od Mgr. J. Liptákovej, scenáristky, divadelnej, televíznej
a filmovej dramaturgičky a Mgr. E. T. Bartka, choreografa, pedagóga, etnografa a tanečného
kritika. Obidvaja požiadali listom, ktorý zaslali na vedomie aj predsedovi vlády SR,
o prehodnotenie situácie. Členovia komisie kultúry a národnostných menšín za účasti
predsedu PSK v dvojhodinovej diskusii rozoberali celý problém. Súhlasí s tým, že si treba ctiť
hlavného kontrolóra, ale je preňho nepochopiteľné, že na zasadnutí komisie a aj dnes majú
poslanci na stoloch kontrolu z roku 2011. Niektoré body kontroly sú triviálne a podľa jeho
názoru mali byť za mesiac odstránené a vyriešené. Nestalo sa tak a nejakým spôsobom sa mu
zdá, že momentálne zastupiteľstvo nerieši niečo vážne, ale skôr robí záver trojročného
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vzniknutého napätia v PUĽS-e. Blíži sa výročie vzniku PUĽS-u a bolo by dobré, aby doc.
Marušin, ArtD., pripravil toto výročie. Samozrejme nemôže poprieť nejakým spôsobom ani
hlasy z radov zamestnancov, ktorí tvrdia, že v PUĽS-e nie je vždy dobrá atmosféra. Problémy
vznikajú aj preto, že PUĽS je momentálne v priestoroch DJZ v Prešove a dochádza tam
k určitému napätiu. Za vážne považuje to, že pri príprave špičkových hudobných programov
s účinkujúcimi tanečníkmi PUĽS-u je asi legitímne, ak riaditeľ chráni svojich ľudí a chce ich
mať profesionálne zdravých pre činnosť PUĽS-u. Ten, kto sa stretol s riaditeľom PUĽS-u
osobne, pozná jeho prácu. Je prísnym človekom a keď podá ruku, jeho slovo platí. Celý
predložený materiál nie je o jeho pochybení v tanečnom vystúpení alebo o nízkej kvalite, ale
skôr o technických veciach a nedostatkoch. Za dôležité považuje povedať, že absolútnym
dôvodom je problém vyplatenia 2 500 € v rámci autorského zákona. Viacerí zainteresovaní
vyjadrili svoj názor k tejto téme, že aj v iných kultúrnych telesách sa toto ustanovenie zákona
používa na vyplatenie odmeny za vykonanú prácu. Možno by bolo dobré otvoriť v budúcnosti
tému autorského zákona. Zdá sa mu, že tak ako komisia kultúry a národnostných menšín aj
zastupiteľstvo vynieslo ortieľ za posledné tri roky. Pred rokom sa konali oslavy 1150. výročia
príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy a PUĽS veľmi dôstojne reprezentoval
PSK aj Rusínov v priamom prenose za účasti najvyšších ústavných činiteľov, na čo bol
osobne veľmi hrdý. Každé zistené pochybenie sa má napraviť. Zopakoval, že dosť dobre
nerozumie tomu, že pri kontrolách v roku 2011 a v roku 2013 neboli odstránené zistené
triviálne nedostatky, o ktorých by sa na zasadnutí zastupiteľstva nemalo ani hovoriť. Nevie,
prečo k tomu vôbec došlo. Na zasadnutí komisie vnímal aj predsedu PSK, ktorý bol
naklonený tomu, aby ešte komisia prebrala tento problém. Komisia kultúry a národnostných
menšín sa rozhodla že nie a dala hlasovať o predloženom návrhu. Ako člen komisie by si bol
veľmi rád vypočul riaditeľa PUĽS-u, aby svoje údajné pochybenia a korešpondenciu vysvetlil
vzhľadom na problém s odpoveďou predsedu PSK istej občianke v rámci zákona
o slobodnom prístupe k informáciám a až potom komisia mala prijať rozhodnutie. V týchto
intenciách bude aj jeho dnešné hlasovanie. Poslancovi Fockovi celkom ušla pointa toho, čo
chcel poslanec Krajňák svojím príspevkom povedať. Zastupiteľstvo PSK momentálne rieši
problém vedúceho pracovníka, ktorý môže byť výborným umelcom a nikto mu nezakazuje
v tejto činnosti pokračovať aj naďalej, ale opakované pochybenia v riadiacej funkcii by
poslanci mali riešiť tak, ako im káže povinnosť a svedomie. Predseda PSK Chudík
pripomenul, že minimálne dvakrát ročne prebieha na Úrade PSK kontrola NKÚ SR. Zistí
určité chyby a pochybenia, ktoré sú preberané aj v zastupiteľstve a povie, aké je potrebné
prijať opatrenia. Čo by asi nastalo v prípade, keby predseda PSK reagoval a odpovedal
v intenciách riaditeľa PUĽS-u. V prvom rade by ho rozobrali médiá s tým, že nerešpektuje
NKÚ. Jasne a zreteľne povedal, že si váži prácu doc. Marušina, ArtD., ako umelca
a odborníka, ale ako manažér a riaditeľ zlyhal. Ak by sa táto vec prehliadla, každý jeden
riaditeľ organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK môže odpovedať v intenciách riaditeľa
PUĽS-u. Pod takúto vec sa nepodpíše. Poslanec Jakubov podporil stanovisko poslanca
Krajňáka. Osobne si myslí, že pri takom dôležitom bode ako je odvolanie alebo vyjadrenie
dôvery doc. Marušinovi, ArtD., by mal byť osobne prítomný aj on. Prekvapuje ho, že nebol
ani na zasadnutí komisie a nie je prítomný ani na dnešnom zasadnutí zastupiteľstva, aby
vysvetlil svoje stanovisko napriek tomu, že poslanci si mohli prečítať materiály. Uvítal by
jeho osobné vysvetlenie. Predseda PSK Chudík poznamenal, že pri riešení tejto jasne danej
situácie nie je potrebné stanovisko riaditeľa PUĽS-u k jeho odpovedi hlavnému kontrolórovi.
Poslanec Jakubov sa môže podpísať pod odpoveď na žiadosť v rámci infozákona uvedenej
v materiáli, že riaditeľ PUĽS-u nemusí rešpektovať hlavného kontrolóra. Ako predseda PSK
sa pod takúto odpoveď nepodpíše. Doc. Marušin, ArtD., sa dnes mohol zúčastniť zasadnutia
zastupiteľstva a požiadať o slovo, osobne mu v tom nebránil.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 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 o d v o l á v a z funkcie riaditeľa Poddukelského
umeleckého ľudového súboru (PUĽS) v Prešove doc. Vladimíra Marušina, ArtD.,
s účinnosťou od 1. júla 2014.
Hlasovanie:
za: 43
proti: 0
zdržalo sa: 10
Návrh na uznesenie bol schválený

K bodu 11A – Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže: Ing.
Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, predložil návrh obchodnej verejnej
súťaže na prevod nehnuteľného majetku a to dielní a pozemkov v katastrálnom území
Sabinov. Dielne sú v správe SOŠ Sabinov a v súčasnosti sa už nevyužívajú na
výchovnovzdelávací proces. Materiál bol prerokovaný v príslušných komisiách
s odporúčacím stanoviskom pre zastupiteľstvo.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
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. a), b) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade § 16 písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa 2. 3. 2010 v platnom znení
A.
k o n š t a t u j e,
že majetok uvedený v bode B.1 tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje

B.1

prevod nehnuteľného majetku v správe Strednej odbornej školy Sabinov, SNP č.16,
zapísaného na LV č. 1421, k. ú. Sabinov, a to:
pozemok registra C KN parc. č. :
1428/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2
2103/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 961 m2
2103/23 – orná pôda o výmere 262 m2
2103/24 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 112 m2
2103/25 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 130 m2
2103/26 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 180 m2
2103/27 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 141 m2
2103/28 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 99 m2
2103/29 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 170 m2
2103/30 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2
2103/31 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 148 m2
2103/32 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 133 m2
2103/33 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 153 m2
2103/34 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 209 m2
2103/35 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 113 m2
2103/36 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2
2103/37 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2
2103/38 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m2
2103/39 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2
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2103/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 129 m2
2103/41 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 150 m2
2103/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2
2103/43 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 99 m2
2103/44 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2
2103/45 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2
2103/46 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 133 m2
2103/47 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 128 m2
2103/48 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2
2103/49 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2
2103/50 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2
2103/54 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 229 m2
2103/55 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 168 m2
2103/56 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 m2
2103/57 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 96 m2
2103/58 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2
stavby:
dielňa súp. číslo 2263 na parcele 2103/31
dielňa súp. číslo 2260 na parcele 2103/32
dielňa súp. číslo 2259 na parcele 2103/33
dielňa súp. číslo 2258 na parcele 2103/34
dielňa súp. číslo 2257 na parcele 2103/35
dielňa súp. číslo 2255 na parcele 2103/36
dielňa súp. číslo 2254 na parcele 2103/37
dielňa súp. číslo 2253 na parcele 2103/38
dielňa súp. číslo 351 na parcele 2103/41
dielňa súp. číslo 2264 na parcele 2103/42
dielňa súp. číslo 2265 na parcele 2103/43
dielňa súp. číslo 2262 na parcele 2103/55
dielňa súp. číslo 2261 na parcele 2103/56
dielňa súp. číslo 2256 na parcele 2103/57
dielňa súp. číslo 2252 na parcele 2103/58
ťarchy: bez zápisu
spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého návrh
na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou
vyhodnotený ako najvhodnejší.
Obmedzenia:
časť dielní je v užívaní podnikateľských subjektov na základe nájomných zmlúv týchto
nájomcov: KOVUM-NZ č. 02-D-2003, FERKOV – NZ č. 04-D-2003, Marián Baňas – NZ č.
01-D-2010.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č.60/2014 zo dňa
10.03.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom, ul. Vlada Clementisa 4, 080 01
Prešov, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku,
predstavuje 93.900,00 € (z toho stavby 49.921,00 €, pozemky 43.979,00 € pri priemernej cene
pozemkov 9,20 €/m2) .
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.
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1. Predmet zmluvy:
- nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1 tohto uznesenia.
2. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške stanovenej
znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny
b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady ostatných
nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za vypracovanie znaleckého
posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho poplatku za podanie návrhu na vklad do
katastra nehnuteľností a pod.
c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení celej
kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)
d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny a ostatných
nákladov podľa písm. a) a b).
3. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:
a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle
Prešovského samosprávneho kraja v termíne do ............ do ........ hod. v zapečatenej
obálke s výrazným označením:
„Obchodná verejná súťaž – dielne ul. Hollého, Sabinov, k. ú. Sabinov– neotvárať!“
„identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra
v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO, adresa“
na adresu: Prešovský samosprávny kraj
Odbor organizačný
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne
Prešovského samosprávneho kraja.
b)

Návrh musí obsahovať:
– návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na CD
– presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského
registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ) s písomným vyhlásením
záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:
 kupujúci – fyzická osoba
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého
pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
 kupujúci – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno
a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu,
zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo
 kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri (OR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu
z OR, IČO, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu ..., oddiel ......, vložka ...
– výpis z obchodného resp. živnostenského registra, nie starší ako 1 mesiac, na úrovni
originálu
– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže o zložení finančnej
zábezpeky vo výške 50% z ceny stanovenej znaleckým posudkom za nehnuteľný
majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070
0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú štatutárnym zástupcom záujemcu
v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri
vyhlásení tejto o.v.s.)
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– čestné vyhlásenie záujemcu (iba fyzickej osoby) v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (text vyhlásenia je
zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)
– oprávnená kontaktná osoba, telefón, fax, mobil, e-mail
c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC musia
mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa
písm. e) predložený návrh kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.
d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer
s prevádzanou nehnuteľnosťou.
e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom
v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
f) 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.
g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom
predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne
podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie
kúpnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany víťaza obchodnej
verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu
v súlade so Zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie podpísania kúpnej zmluvy sa
považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.
h) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého
obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
i) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.
4. Ohliadka majetku:
a) Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním
návrhu po telefonickom dohovore – riaditeľ školy, tel.: 051/4880100.
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok a nájomné
zmluvy na objekty dielní.

Hlasovanie:
za: 50
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 11B – Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže:

Ing.
Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, uviedol, že v tomto bode sa nachádza
schválenie prevodu nehnuteľného majetku obchodnou verejnou súťažou a to budov
a pozemkov v správe Obchodnej akadémie v Bardejove v katastrálnom území Bardejov.
Materiál bol schválený v príslušných komisiách s odporúčacím charakterom pre
zastupiteľstvo.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
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. a), b) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

20

a v súlade § 16 písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa 2. 3. 2010 v platnom znení
A.
k o n š t a t u j e,
že majetok uvedený v bode B.1 tohto uznesenia je prebytočný
B.
B.1

schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku v správe Obchodnej akadémie Bardejov, zapísaného na LV
č. 10819, k. ú. Bardejov, a to:
pozemku registra C KN:
parc. č. 857 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 928 m2
parc. č. 858 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 63 m2
parc. č. 859 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2
stavby: učebne obchodnej akadémie súp. číslo 82 na parcele 857
ťarchy: bez zápisu
a plot, spevnené plochy,
spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou
vyhodnotený ako najvhodnejší.
Obmedzenia:
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 15. 9. 2013 uzatvorená medzi prenajímateľom
– Obchodná akadémia Bardejov, Stöcklova 24 a nájomcom – ARPER, s.r.o., Slovenská 1,
085 01 Bardejov na dobu určitú do 15. 9. 2014.
Samotná stavba nie je národnou kultúrnou pamiatkou ale objektom, ktorý sa nachádza
v pamiatkovej rezervácii mesta Bardejov, zapísanej v zozname svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckými posudkami č. 11/2014 zo
dňa 03.03.2014 a č. 12/2014 zo dňa 03.03.2014, vyhotovenými znalcom Ing. Vladimírom
Vaľom v zmysle vyhlášky MS SR č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
v znení neskorších predpisov, predstavuje 172.000,00 € a 9.100,00 €, spolu vo výške
181.100,00 € (pri priemernej cene za pozemky 37,40 €/m2).

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. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške
stanovenej znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny
b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady
ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností napr. nákladov za
vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho
poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod.
c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení
celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)
d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny
a ostatných nákladov podľa písm. a) a b).
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3. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:
a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle
Prešovského samosprávneho kraja v termíne do ............ do ........ hod. v zapečatenej
obálke s výrazným označením:
„Obchodná verejná súťaž – budova a pozemok - Obchodná akadémia Bardejov –
neotvárať!“
„identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského
registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO, adresa“
na adresu:
Prešovský samosprávny kraj
Odbor organizačný
Námestie mieru č. 2
080 01 Prešov
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne
Prešovského samosprávneho kraja.
b) Návrh musí obsahovať:
– návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na CD
– presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp.
živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ)
s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti
bezo zmien, takto:
 kupujúci – fyzická osoba
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
 kupujúci – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno
a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého
pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo
 kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri (OR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán podľa výpisu z OR, IČO, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu
......., oddiel ......, vložka ...
– výpis z obchodného resp. živnostenského registra, nie starší ako 1 mesiac, na
úrovni originálu
– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže o zložení finančnej
zábezpeky vo výške 50% z ceny stanovenej znaleckým posudkom za nehnuteľný
majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN: SK02 8180
0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú štatutárnym
zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený na stránke
PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)
– čestné vyhlásenie záujemcu (iba fyzickej osoby) v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (text
vyhlásenia je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)
– oprávnená kontaktná osoba, telefón, fax, mobil, e-mail
Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC
musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
v lehote podľa písm. e) predložený návrh kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.
d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer
s prevádzanou nehnuteľnosťou.
e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom
v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.

c)
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f) 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.
g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom
predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne
podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na
podpísanie kúpnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany
víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť
zmluvnú pokutu v súlade so Zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie
podpísania kúpnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.
h) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh,
ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
i) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.
4. Ohliadka majetku:
a) Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním
návrhu po telefonickom dohovore – PhDr. Miroslav Vančík, riaditeľ OA Bardejov, tel.:
054/4722384.
b) Pri ohliadke majetku budú pre záujemcov k nahliadnutiu znalecké posudky.

Hlasovanie:
za: 48
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 12 – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK:
Podľa slov Ing. Matejčíka, vedúceho odboru organizačného Úradu PSK, uvedený
materiál sa týka prevodu nehnuteľného majetku v správe Divadla A. Duchnoviča v Prešove.
Ide o prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom a priľahlom pozemku do vlastníctva
kupujúcich - vlastníkov pozemkov a prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku
zastavanom výťahovou šachtou do vlastníctva kupujúceho - vlastníka rozostavaných bytov.
Materiál bol prerokovaný v príslušných komisiách s odporúčacím charakterom pre
zastupiteľstvo. O navrhovanom prevode rozhodne Zastupiteľstvo PSK nadpolovičnou
väčšinou prítomných poslancov.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. a) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
A.

k o n š t a t u j e,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B.1 - B.21 tohto uznesenia je prebytočný

B.
B.1

schvaľuje
odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230
m2, zapísaného na LV č. 12495, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5550/85535
(zastavaný pozemok)
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pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2,
zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5550/212839
(priľahlý pozemok)
ťarchy: bez zápisu
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho
– Alžbeta Straková, rodné priezvisko Straková, trvalé bydlisko 17. novembra 8687/174,
080 01 Prešov, za kúpnu cenu 743,82 € pri cene 23,00 €/m2.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo
dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 617,97 € (pri cene
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2).
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 1, vchod číslo 174, prízemie bytového domu súpisné číslo
8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748 a podielu 5550/85535 na spoločných
častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na LV č. 9047, k. ú. Prešov,
spoluvlastnícky podiel 1/1.

b)

B.2

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230
m2, zapísaného na LV č. 12495, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 4746/85535
(zastavaný pozemok)
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2,
zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 4746/212839
(priľahlý pozemok)
ťarchy: bez zápisu
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho
– Olena Vargová, rodné priezvisko Hučková, trvalé bydlisko 17. novembra 8687/174, 080
01 Prešov, za kúpnu cenu 636,18 € pri cene 23,00 €/m2.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo
dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 528,55 € (pri cene
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2).
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 2, vchod číslo 174, prízemie bytového domu súpisné číslo
8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748 a podielu 4746/85535 na spoločných
častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na LV č. 9047, k. ú. Prešov,
spoluvlastnícky podiel 1/1.

B.3

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230
m2, zapísaného na LV č. 12495, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 6917/85535
(zastavaný pozemok)
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2,
zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 6917/212839
(priľahlý pozemok)
ťarchy: bez zápisu
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov, do bezpodielového spoluvlastníctva
kupujúcich – Pavol Badanič, rodné priezvisko Badanič, trvalé bydlisko 17. novembra
8687/174, 080 01 Prešov a manželka Anna Badaničová, rodné priezvisko Vovková, trvalé
bydlisko 17. novembra 8687/174, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 927,13 € pri cene
23,00 €/m2.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo
dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR
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č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 770,25 € (pri cene
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2).
Kupujúci sú bezpodielovými spoluvlastníkmi bytu číslo 3, vchod číslo 174, prízemie
bytového domu súpisné číslo 8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748 a podielu
6917/85535 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na LV č.
9047, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 1/1.
B.4

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230
m2, zapísaného na LV č. 12495, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 6982/85535
(zastavaný pozemok)
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2,
zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 6982/212839
(priľahlý pozemok)
ťarchy: bez zápisu
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov, do bezpodielového spoluvlastníctva
kupujúcich – JUDr. Andrej Šoltýs, rodné priezvisko Šoltýs, trvalé bydlisko 17. novembra
8687/174, 080 01 Prešov a manželka Mária Šoltýsová, rodné priezvisko Nitkulincová, trvalé
bydlisko 17. novembra 8687/174, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 935,87 € pri cene 23,00
€/m2.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo
dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 777,50 € (pri cene
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2).
Kupujúci sú bezpodielovými spoluvlastníkmi bytu číslo 4, vchod číslo 174, 1. poschodie
bytového domu súpisné číslo 8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748 a podielu
6982/85535 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na
LV č. 9047, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 1/1.

B.5

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230
m2, zapísaného na LV č. 12495, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 3484/85535
(zastavaný pozemok)
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2,
zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 3484/212839
(priľahlý pozemok)
ťarchy: bez zápisu
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho
– Miloslav Gajdoš, rodné priezvisko Gajdoš, trvalé bydlisko 17. novembra 8687/174, 080
01 Prešov, za kúpnu cenu 466,90 € pri cene 23,00 €/m2.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo
dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 387,88 € (pri cene
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2).
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 5, vchod číslo 174, 1. poschodie bytového domu súpisné
číslo 8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748 a podielu 3484/85535 na
spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na LV č. 9047, k. ú. Prešov,
spoluvlastnícky podiel 1/1.
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B.6

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230
m2, zapísaného na LV č. 12495, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 6757/85535
(zastavaný pozemok)
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2,
zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 6757/212839
(priľahlý pozemok)
ťarchy: bez zápisu
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho
– MUDr. Eva Černická, rodné priezvisko Černická, trvalé bydlisko 17. novembra 8687/174,
080 01 Prešov, za kúpnu cenu 905,74 € pri cene 23,00 €/m2.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo
dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 752,49 € (pri cene
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2).
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 6, vchod číslo 174, 1. poschodie bytového domu súpisné
číslo 8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748 a podielu 6757/85535 na
spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na LV č. 9047, k. ú. Prešov,
spoluvlastnícky podiel 1/1.

B.7

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230
m2, zapísaného na LV č. 12495, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5480/85535
(zastavaný pozemok)
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2,
zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5480/212839
(priľahlý pozemok)
ťarchy: bez zápisu
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho
– Katarína Rusnáková, rodné priezvisko Šuťáková, trvalé bydlisko Ďumbierska 23, 080 01
Prešov, za kúpnu cenu 734,62 € pri cene 23,00 €/m2.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo
dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 610,31 € (pri cene
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2).
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 7, vchod číslo 174, 2. poschodie bytového domu súpisné
číslo 8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748 a podielu 5480/85535 na
spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na LV č. 9047, k. ú. Prešov,
spoluvlastnícky podiel 1/1.

B.8

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230
m2, zapísaného na LV č. 12495, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 4795/85535
(zastavaný pozemok)
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2,
zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 4795/212839
(priľahlý pozemok)
ťarchy: bez zápisu
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho
– Milan Kuruc, rodné priezvisko Kuruc, trvalé bydlisko 17. novembra 8687/174, 080 01
Prešov, za kúpnu cenu 642,62 € pri cene 23,00 €/m2.
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Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo
dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 533,90 € (pri cene
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2).
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 8, vchod číslo 174, 2. poschodie bytového domu súpisné
číslo 8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748 a podielu 4795/85535 na
spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na LV č. 9047, k. ú. Prešov,
spoluvlastnícky podiel 1/1.
B.9

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230
m2, zapísaného na LV č. 12495, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 6969/85535
(zastavaný pozemok)
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2,
zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 6969/212839
(priľahlý pozemok)
ťarchy: bez zápisu
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho
– Pavol Nižník, rodné priezvisko Nižník, trvalé bydlisko 17. novembra 8687/174, 080 01
Prešov, za kúpnu cenu 934,03 € pri cene 23,00 €/m2.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo
dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 775,98 € (pri cene
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2).
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 9, vchod číslo 174, 2. poschodie bytového domu súpisné
číslo 8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748 a podielu 6969/85535 na
spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na LV č. 9047, k. ú. Prešov,
spoluvlastnícky podiel 1/1.

B.10

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230
m2, zapísaného na LV č. 12495, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5663/85535
(zastavaný pozemok)
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2,
zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5663/212839
(priľahlý pozemok)
ťarchy: bez zápisu
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho
– Tobistav, s.r.o., Fučíkova 438, 087 01 Giraltovce, IČO: 35 507 971, za kúpnu cenu 759,00
€ pri cene 23,00 €/m2.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo
dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 630,56 € (pri cene
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2).
Kupujúci je vlastníkom rozostavaného bytu číslo 10, vchod číslo 174, 3. mezanín bytového
domu súpisné číslo 8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748 a podielu
5663/85535 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na
LV č. 9047, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 1/1.

27

B.11

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230
m2, zapísaného na LV č. 12495, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5391/85535
(zastavaný pozemok)
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2,
zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5391/212839
(priľahlý pozemok)
ťarchy: bez zápisu
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho
– Tobistav, s.r.o., Fučíkova 438, 087 01 Giraltovce, IČO: 35 507 971, za kúpnu cenu 722,66
€ pri cene 23,00 €/m2.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo
dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 600,37 € (pri cene
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2).
Kupujúci je vlastníkom rozostavaného bytu číslo 11, vchod číslo 174, 3. mezanín bytového
domu súpisné číslo 8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, LV č. 9047, k. ú.
Prešov a podielu 5391/85535 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu,
spoluvlastnícky podiel 1/1.

B.12

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230
m2, zapísaného na LV č. 12495, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7785/85535
(zastavaný pozemok)
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2,
zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7785/212839 (priľahlý
pozemok)
ťarchy: bez zápisu
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho
– Tobistav, s.r.o., Fučíkova 438, 087 01 Giraltovce, IČO: 35 507 971, za kúpnu cenu
1.043,28 € pri cene 23,00 €/m2.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo
dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 866,76 € (pri cene
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2).
Kupujúci je vlastníkom rozostavaného bytu číslo 12, vchod číslo 174, 3. mezanín bytového
domu súpisné číslo 8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, LV č. 9047, k. ú.
Prešov a podielu 7785/85535 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu,
spoluvlastnícky podiel 1/1.

B.13

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:
pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230
m2, zapísaného na LV č. 12495, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7576/85535
(zastavaný pozemok)
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2,
zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7576/ 212839 (priľahlý
pozemok)
ťarchy: bez zápisu
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho
– Tobistav, s.r.o., Fučíkova 438, 087 01 Giraltovce, IČO: 35 507 971, za kúpnu cenu
1.015,45 € pri cene 23,00 €/m2.

a)
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Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo
dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 843,64 € (pri cene
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2).
Kupujúci je vlastníkom rozostavaného bytu číslo 13, vchod číslo 174, 3. mezanín bytového
domu súpisné číslo 8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, LV č. 9047, k. ú.
Prešov a podielu 7576/85535 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu,
spoluvlastnícky podiel 1/1.
B.14

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230
m2, zapísaného na LV č. 12495, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7440/85535
(zastavaný pozemok)
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2,
zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7440/212839
(priľahlý pozemok)
ťarchy: bez zápisu
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho
– Tobistav, s.r.o., Fučíkova 438, 087 01 Giraltovce, IČO: 35 507 971, za kúpnu cenu 997,05
€ pri cene 23,00 €/m2.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo
dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 828,36 € (pri cene
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2).
Kupujúci je vlastníkom rozostavaného bytu číslo 14, vchod číslo 174, 3. mezanín bytového
domu súpisné číslo 8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, LV č. 9047, k. ú.
Prešov a podielu 7440/85535 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu,
spoluvlastnícky podiel 1/1.

B.15

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:
pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2,
zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 8360/127304
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou)
ťarchy: bez zápisu
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho
– Tobistav, s.r.o., Fučíkova 438, 087 01 Giraltovce, IČO: 35 507 971, za kúpnu cenu 21,16 €
pri cene 23,00 €/m2.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo
dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 19,87 € (pri cene
pozemku zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2).
Kupujúci je vlastníkom rozostavaného bytu číslo 14, vchod číslo 170, 3. mezanín bytového
domu súpisné číslo 3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu
8360/127304 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na LV č.
13072, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 1/1.

B.16

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:
pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2,
zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 6630/127304
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou)
ťarchy: bez zápisu
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho
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– Tobistav, s.r.o., Fučíkova 438, 087 01 Giraltovce, IČO: 35 507 971, za kúpnu cenu 16,79 €
pri cene 23,00 €/m2.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo
dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 15,77 € (pri cene
pozemku zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2).
Kupujúci je vlastníkom rozostavaného bytu číslo 15, vchod číslo 170, 3. mezanín bytového
domu súpisné číslo 3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu
6630/127304 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na
LV č. 13072, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 1/1.
B.17

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:
pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2,
zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 8744/127304
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou)
ťarchy: bez zápisu
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho
– Tobistav, s.r.o., Fučíkova 438, 087 01 Giraltovce, IČO: 35 507 971, za kúpnu cenu 22,08 €
pri cene 23,00 €/m2.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo
dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 20,74 € (pri cene
pozemku zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2).
Kupujúci je vlastníkom rozostavaného bytu číslo 16, vchod číslo 170, 3. mezanín bytového
domu súpisné číslo 3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu
8744/127304 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na LV č.
13072, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 1/1.

B.18

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:
pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2,
zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5928/127304
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou)
ťarchy: bez zápisu
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho
– Tobistav, s.r.o., Fučíkova 438, 087 01 Giraltovce, IČO: 35 507 971, za kúpnu cenu 14,95 €
pri cene 23,00 €/m2.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo
dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 14,04 € (pri cene
pozemku zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2).
Kupujúci je vlastníkom rozostavaného bytu číslo 17, vchod číslo 172, 3. mezanín bytového
domu súpisné číslo 3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu
5928/127304 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na LV č.
13072, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 1/1.

B.19

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:
pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2,
zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7513/127304
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou)
ťarchy: bez zápisu
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho
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– Tobistav, s.r.o., Fučíkova 438, 087 01 Giraltovce, IČO: 35 507 971, za kúpnu cenu 19,09 €
pri cene 23,00 €/m2.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo
dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 17,93 € (pri cene
pozemku zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2).
Kupujúci je vlastníkom rozostavaného bytu číslo 18, vchod číslo 172, 3. mezanín bytového
domu súpisné číslo 3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu
7513/127304 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na
LV č. 13072, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 1/1.
B.20

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:
pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2,
zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 6255/127304
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou)
ťarchy: bez zápisu
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho
– Tobistav, s.r.o., Fučíkova 438, 087 01 Giraltovce, IČO: 35 507 971, za kúpnu cenu 15,87 €
pri cene 23,00 €/m2.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo
dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 14,90 € (pri cene
pozemku zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2).
Kupujúci je vlastníkom rozostavaného bytu číslo 19, vchod číslo 172, 3. mezanín bytového
domu súpisné číslo 3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu
6255/127304 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na
LV č. 13072, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 1/1.

B.21

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:
pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2,
zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 8898/127304
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou)
ťarchy: bez zápisu
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho
– Tobistav, s.r.o., Fučíkova 438, 087 01 Giraltovce, IČO: 35 507 971, za kúpnu cenu 22,54 €
pri cene 23,00 €/m2.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo
dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 21,17 € (pri cene
pozemku zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2).
Kupujúci je vlastníkom rozostavaného bytu číslo 20, vchod číslo 172, 3. mezanín bytového
domu súpisné číslo 3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu
8898/127304 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na
LV č. 13072, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 1/1.

Hlasovanie:
za: 49
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0
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zdržalo sa: 0

K bodu 13A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa:

Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, uviedol, že predložený návrh obsahuje prevod pozemkov za
účelom majetkovoprávneho vysporiadania stavby „Okružná križovatka cesty 1/68, MK
Komenského a SNP, Sabinov“, ktorú bude realizovať ako investor stavby kupujúci Kaufland
Slovenská republika, v. o. s., Bratislava. O tomto prevode majetku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa rozhodne Zastupiteľstvo PSK trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa 2. 3. 2010 v platnom znení
A.
k o n š t a t u j e,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný

B.

s c h v a ľ u j e,
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade
s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov,
a) prevod nehnuteľného majetku v správe Gymnázia Antona Prídavka, Sabinov, zapísaného na
LV č. 2419, k. ú. Sabinov, a to:
pozemku registra C KN parc. č. 627/31 – zastavaná plocha o výmere 122 m2,
ktorý vznikol z pôvodnej parcely C KN parc. č. 627/3, zastavané plochy o výmere 2449 m2,
geometrickým plánom č. 43891543 – 20/2014 zo dňa 25.03.2014, ktorý vyhotovil
ALBAGEO, s. r. o., Na Stebníčku 619/43, 086 33 Zborov a úradne overil Okresný úrad
Sabinov, katastrálny odbor dňa 03.04.2014 pod číslom G1-129/2014,
ťarchy: bez zápisu
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 32/2014 zo dňa
30.04.2014, vyhotoveného znalcom Ing. Vladimírom Vaľom v zmysle vyhlášky MS SR
č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov,
predstavuje 2.370,00 € pri cene 19,42 €/m2.
b) prevod nehnuteľného majetku, zapísaného na LV č. 109, k. ú. Orkucany, a to:
pozemku registra C KN:
parc. č. 154 – ostatné plochy o výmere 480 m2,
parc. č. 627/1 – vodné plochy o výmere 881 m2,
ktorý vznikol z pôvodnej parcely C KN parc. č. 627, vodné plochy o výmere 972 m2,
geometrickým plánom č. 43891543 – 25/2014 zo dňa 09.05.2014, ktorý vyhotovil
ALBAGEO, s. r. o., Na Stebníčku 619/43, 086 33 Zborov a úradne overil Okresný úrad
Sabinov, katastrálny odbor dňa 12.5.2014 pod číslom G1-207/2014,
ťarchy: bez zápisu
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 3/2014 zo dňa
17.01.2014, vyhotoveného znalcom Ing. Vladimírom Vaľom v zmysle vyhlášky MS SR
č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov,
predstavuje 6.553,00 € pri cene 7,87 €/m2 (parc. č. 154) a 3,15 €/m2 (parc. č. 627/2),
do vlastníctva kupujúceho – Kaufland Slovenská republika, v. o. s., Trnavská cesta 41/A,
831 04 Bratislava, za súhrnnú kúpnu cenu 15.000,00 €.
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Súhrnná všeobecná hodnota pozemkov stanovená znaleckými posudkami predstavuje
8.923,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Kupujúci kupuje pozemky za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pre stavbu
„Okružná križovatka cesty I/68, MK Komenského a SNP, Sabinov“, ktorú pripravuje
spoločnosť Kaufland Slovenská republika, v. o. s., ako investor stavby. Kruhový objazd bude
slúžiť na verejnoprospešný účel na riešenie dopravnej situácie na ceste I. triedy I/68
pre napojenie obchodného centra Kaufland na túto cestu, ako aj na napojenie okružnej
križovatky na miestne komunikácie na ulici Komenského a SNP.
Mesto Sabinov, ako príslušný stavebný úrad, podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4
vyhlášky č. 453/2000 Z. z. vydalo „Rozhodnutie č. 642/2014-020Va zo dňa 15.05.2014
o umiestnení stavby Okružná križovatka cesty I/68, MK Komenského a SNP, Sabinov“, ktorá
bude umiestnená aj na pozemkoch, ktoré sú predmetom navrhovaného prevodu.

Hlasovanie:
za: 49
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 13B – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa:

Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, predkladá návrh, ktorého predmetom je prevod pozemku
v správe SOŠ v Lipanoch do vlastníctva kupujúceho Mesta Lipany z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Mesto Lipany žiada o odkúpenie pozemku za 1 €. Príslušné komisie
prerokovali materiál s odporúčacím kladným stanoviskom pre zastupiteľstvo. O tomto
prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodne Zastupiteľstvo PSK
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa 2. 3. 2010 v platnom znení
A.
k o n š t a t u j e,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný
B.

s c h v a ľ u j e,
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade
s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, odňatie nehnuteľného majetku zo správy Strednej odbornej školy
Lipany, zapísaného na LV č. 1108, k. ú. Lipany, a to:
pozemku: novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 1240/37, zastavané plochy
o výmere 1085 m2, vytvorená z parcely C KN 1240/2, zastavané plochy o výmere
8685 m2, geometrickým plánom č. 18/2014, ktorý vyhotovil GEOPLAN Prešov, s.
r. o., dňa 20.02.2014 a overil Okresný úrad Sabinov, katastrálny odbor dňa
26.02.2014 pod číslom G1-631/2014
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ťarchy:
bez zápisu
a jeho prevod do vlastníctva kupujúceho – Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany,
IČO: 00327379, za kúpnu cenu 1,00 € .
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 36/2014 zo
dňa 07.03.2014, vyhotoveného znalcom Ing. Jozefom Majtnerom v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov,
predstavuje 11.100,00 € pri cene 10,22 €/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Mesto Lipany využije pozemok v zmysle územného plánu na vybudovanie verejnoprospešnej
stavby – mestskej komunikácie k plánovanej lokalite hromadnej bytovej výstavby „Šejba“,
kde sa v rámci urbanistickej štúdie plánuje s výstavbou vyše 200 bytov s možnosťou
realizácie aj individuálnej bytovej výstavby.

Hlasovanie:
za: 49
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 13C – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, uviedol prevod pozemkov v katastrálnom území Orkucany do
vlastníctva p. Miščíkovej a p. Matľáka za kúpnu cenu 526,60 €. Materiál prerokovala komisia
správy majetku. O tomto prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodne
Zastupiteľstvo PSK trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa 2. 3. 2010 v platnom znení
A.
k o n š t a t u j e,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný

B.

s c h v a ľ u j e,
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade
s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 109, k. ú.
Orkucany, a to:
pozemku: novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 714/24, ostatné plochy
o výmere 2208 m2, vytvorená z parcely E KN 1332/2, E KN 1342/1, E KN 1341/2
zapísaných na LV č. 109, kat. územie Orkucany, geometrickým plánom č. 1/2013,
ktorý vyhotovil GEODET Sabinov, s. r. o. dňa 18.6.2013 a overila Správa katastra
Sabinov dňa 27.6.2013 pod číslom G1-224/2013
ťarchy:
bez zápisu
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do vlastníctva kupujúceho – Bibiána Miščíková, 17. novembra 74, 083 01 Sabinov a Marián
Matľák, 083 01 Červená voda 129, v podiele po 1/2, za kúpnu cenu 526,60 € pri cene 0,2385
€/m2 .
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 21/2013 zo
dňa 25.11.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Jánom Špesom, CSc., v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov,
predstavuje 526,60 € pri cene 0,2385 €/m2 .
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Kupujúci sú podielovými vlastníkmi susediaceho pozemku E KN 1343/1 a E KN 1343/2.
Pozemok, ktorý je navrhovaný na odpredaj, je zo severnej strany prístupovou komunikáciou
k pozemkom vo vlastníctve kupujúcich.

Hlasovanie:
za: 49
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 13D – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa:

Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, predkladá prevod pozemkov v katastrálnom území Nová
Polianka v správe SÚC PSK do vlastníctva kupujúceho Obce Nová Polianka, ktorá chce riešiť
problematiku otáčania autobusov a ostatných nákladných vozidiel v rámci obce a žiada
o odkúpenie príslušných pozemkov za 1 €. Materiál prerokovali príslušné komisie
s odporúčacím charakterom. O tomto prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
rozhodne Zastupiteľstvo PSK trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa 2. 3. 2010 v platnom znení
A.
k o n š t a t u j e,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný

B.

s c h v a ľ u j e,
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
predaj nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade
s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, predaj nehnuteľného majetku v správe Správy a údržby ciest PSK,
zapísaného na LV č. 50 v k. ú. Nová Polianka, a to:
pozemku:
registra CKN číslo parcely 19/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 780 m2,
registra CKN číslo parcely 19/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 226 m2,
registra CKN číslo parcely 144/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1456 m2,

35

registra CKN číslo parcely 144/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 439 m2,
ťarchy:
bez zápisu
z vlastníctva predávajúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO:
378 704 75, správca Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14,
Prešov, IČO: 379 368 59,
do vlastníctva kupujúceho - Obec Nová Polianka, Nová Polianka 23, 089 01 Svidník, IČO:
00330850, za kúpnu cenu 1,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Pozemky, ktoré žiada obec od PSK, sa nachádzajú v plánovanej časti „Obratisko v obci Nová
Polianka“, na ktorú je spracovaná projektová dokumentácia a podaná žiadosť na vydanie
stavebného povolenia. Touto stavbou obec zabezpečí vyriešenie problematiky otáčania
autobusov a ostatných nákladných vozidiel prichádzajúcich do obce, zároveň rieši skvalitnenie
a bezpečnosť dopravy a samotnú bezpečnosť obyvateľov obce.

Hlasovanie:
za: 48
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 13E – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa:

Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, uviedol, že predmetom tohto materiálu je prevod pozemku na
výstavbu chodníka v katastrálnom území Tovarné v správe SÚC PSK do vlastníctva
kupujúceho Obce Tovarné, ktorá žiada o kúpu za 1 €. Materiál prerokovali príslušné komisie
s odporúčacím charakterom pre zastupiteľstvo. O tomto prevode majetku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa rozhodne Zastupiteľstvo PSK trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa 2. 3. 2010 v platnom znení
A.
k o n š t a t u j e,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný

B.

s c h v a ľ u j e,
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade
s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku v správe Správy a údržby ciest PSK,
zapísaného na LV č. 647, k. ú. Tovarné, obec Tovarné, okres Vranov nad Topľou, a to:
novovytvoreného pozemku registra C KN parcelné číslo 439/5, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 563 m2, odčleneného od pôvodného pozemku registra C KN parcelné
číslo 439, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22466 m2, zapísaného na LV č. 647, k. ú.
Tovarné, geometrickým plánom č. 36449792-66/2014 zo dňa 23.05.2014, vyhotoveným GP –
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3, s.r.o. , Jesenná 1, 080 01 Prešov, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou,
katastrálnym odborom dňa 27.05.2014 pod č. G1-238/14
ťarchy: bez zápisu
do vlastníctva kupujúceho – Obec Tovarné, Tovarné 4, 094 01 Tovarné, IČO: 00 322 887,
za kúpnu cenu 1,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Prevádzaný pozemok sa nachádza v zelenom páse pred oploteniami rodinných domov
v intraviláne obce pri cestnej komunikácii II/558. Obec Tovarné má v pláne na pozemku
vybudovať chodník z vlastných finančných zdrojov a tým zabezpečiť ochranu a bezpečnosť
chodcov. Prevádzaný pozemok bude plniť verejnoprospešný účel a bude slúžiť širokej
verejnosti, obyvateľom a návštevníkom obce. Obec Tovarné bude chodník postavený na
prevádzanom pozemku spravovať a vykonávať jeho údržbu v zmysle § 3 ods. 2 zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 7
ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách (cestný zákon).

Hlasovanie:
za: 47
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 13F – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK –
prípady hodné osobitného zreteľa:

Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, predkladá návrh na majetkový prevod pozemkov pod chodníkmi
v katastrálnom území Demjata v správe SÚC PSK do vlastníctva kupujúceho Obce Demjata
za kúpnu cenu 1 €. Materiál prerokovali príslušné komisie s odporúčacím charakterom pre
zastupiteľstvo. O tomto prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodne
Zastupiteľstvo PSK trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa 2. 3. 2010 v platnom znení
A.
k o n š t a t u j e,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný

B.

s c h v a ľ u j e,
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade
s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku v správe Správy a údržby ciest PSK,
zapísaného na LV č. 307, k. ú. Demjata, obec Demjata, okres Prešov, a to:
a) novovytvoreného pozemku registra C KN parcelné číslo 512/2, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 63 m2, odčleneného od pôvodného pozemku registra C KN parcelné
číslo 512, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2943 m2, zapísaného na LV č. 307, k. ú.
Demjata, geometrickým plánom č. 36484172-18/2014 zo dňa 21.05.2014, vyhotoveným
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AGILL, s.r.o., Prešovská 149/1, 094 31 Hanušovce nad Topľou, úradne overeným
Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor dňa 28.05.2014 pod č. G1-734/14
b) novovytvoreného pozemku registra C KN parcelné číslo 740/2, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 711 m2, odčleneného od pôvodného pozemku registra C KN
parcelné číslo 740, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11872 m2, zapísaného na LV č.
307, k. ú. Demjata, geometrickým plánom 36484172-18/2014 zo dňa 21.05.2014,
vyhotoveným AGILL, s.r.o., Prešovská 149/1, 094 31 Hanušovce nad Topľou, úradne
overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor dňa 28.05.2014 pod č. G1-734/14
ťarchy: bez zápisu
do vlastníctva kupujúceho – Obec Demjata, Demjata 129, 082 13 Tulčík, IČO: 00 326 950,
za kúpnu cenu 1,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Predmetom prevodu sú pozemky pod chodníkmi vo vlastníctve obce pri ceste II/545.
Prevádzané pozemky budú naďalej plniť verejnoprospešný účel a budú slúžiť širokej
verejnosti, obyvateľom a návštevníkom obce. Obec Demjata chodníky postavené na
prevádzaných pozemkoch spravuje a vykonáva ich údržbu v zmysle § 3 ods. 2 zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 7
ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách (cestný zákon).

Hlasovanie:
za: 47
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 14 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
224/2011 zo dňa 23. 8. 2011 – prípad hodný osobitného zreteľa:
Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, predkladá návrh na zmenu
uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 224/2011 k schváleniu nájmu nehnuteľného majetku PSK.
Okresná rada Slovenského zväzu zdravotne postihnutých požiadala o zmenu nájmu z 33 €/m2
za rok na 1 €/m2 za rok. Komisia správy majetku odporúča zastupiteľstvu schváliť predložený
materiál. Nájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa schvaľuje Zastupiteľstvo PSK
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
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 § 16 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení a
čl. VII. Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK
__________________________________________________________________________________

mení
uznesenie z 13. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 224/2011 zo dňa 23. 8. 2011 k schváleniu
nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa, v časti B schvaľuje sa
mení výška nájomného nasledovne:
vypúšťa sa text:
„za ročné nájomné vo výške 667,49 € (33 €/m2/rok)“
nové znenie:
„za ročné nájomné (bez platieb za služby spojené s nájmom) vo výške 1 €/rok“.
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Hlasovanie:
za: 48
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 15 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
490/2013 zo dňa 9. 4. 2013 – prípad hodný osobitného zreteľa: Ing.
Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, predkladá návrh na zmenu uznesenia
Zastupiteľstva PSK č. 490/2013 k schváleniu nájmu nehnuteľného majetku PSK. Ide
o žiadosť Obce Osadné, ktorá chce riešiť problematiku nocovne pre dvoch vodičov SAD
navýšením doteraz prenajatej plochy z 10,49 m2 na 20,29 m2. O zmene podmienok nájmu
z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodne zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
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 § 16 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení a čl. VII. Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva
PSK
mení
uznesenie z 23. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 490/2013 zo dňa 9. 4. 2013 k schváleniu nájmu
nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa, v časti B schvaľuje sa mení predmet
nájmu nasledovne:
vypúšťa sa text:
Predmet nájmu:
nebytové priestory o celkovej výmere 10,49 m2, nachádzajúce sa na 1. poschodí administratívnej
budovy zariadenia v Osadnom 89 – budova súpisné číslo 89 na pozemku parc. č. KNC 503/3 zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na LV č. 44 katastrálneho územia Osadné.
nové znenie:
Predmet nájmu:
nebytové priestory o celkovej výmere 20,29 m2 (15,90 m2 - miestnosť + 4,39 m2 - sociálne
zariadenie), nachádzajúce sa na 1. poschodí administratívnej budovy zariadenia v Osadnom 89 –
budova súpisné číslo 89 na pozemku parc. č. KNC 503/3 - zastavané plochy a nádvoria, evidovanej
na LV č. 44 katastrálneho územia Osadné.

Hlasovanie:
za: 48
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 16 – Rôzne:
Návrh spoločnosti Svet zdravia, a. s., na zmeny v predstavenstve spoločnosti
Prešovské zdravotníctvo, a. s.: Podpredseda PSK Čuha uviedol, že Prešovské
zdravotníctvo, a. s., spravuje všetok nehnuteľný a hnuteľný majetok, prostredníctvom ktorého
spoločnosť Svet zdravia zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti v PSK. Následne
predstavil návrh na uznesenie, ktorým zastupiteľstvo určuje spôsob hlasovania člena valného
zhromaždenia a člena predstavenstva Prešovského zdravotníctva, a. s., ktorý zastupuje PSK,
nasledovne: a) súhlasí s odvolaním predsedu predstavenstva Prešovského zdravotníctva, a. s.,
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MUDr. Igora Pramuka, MPH; b) súhlasí s menovaním za predsedu predstavenstva
Prešovského zdravotníctva, a. s., Ing. Ľuboša Lopatku, PhD.; c) súhlasí s odvolaním člena
predstavenstva Prešovského zdravotníctva, a. s., Ing. Juraja Mička; d) súhlasí s menovaním za
člena predstavenstva Prešovského zdravotníctva, a. s., Ing. Martina Hreža, FCCA, MBA.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 15 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
určuje
spôsob hlasovania člena valného zhromaždenia a člena predstavenstva Prešovského
zdravotníctva, a. s., nasledovne:
a) súhlasí s odvolaním predsedu predstavenstva Prešovského zdravotníctva, a. s.,
MUDr. Igora Pramuka, MPH
b) súhlasí s menovaním za predsedu predstavenstva Prešovského zdravotníctva, a. s.,
Ing. Ľuboša Lopatku, PhD.
c) súhlasí s odvolaním člena predstavenstva Prešovského zdravotníctva, a. s.,
Ing. Juraja Mička
d) súhlasí s menovaním za člena predstavenstva Prešovského zdravotníctva, a. s.,
Ing. Martina Hreža, FCCA, MBA.
Hlasovanie:
za: 48
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

K bodu 17 – Interpelácie poslancov:

zdržalo sa: 0

Nikto z prítomných poslancov

Zastupiteľstva PSK nevzniesol interpeláciu.

K bodu 18 – Záver: Predseda PSK Chudík ukončil 5. zasadnutie Zastupiteľstva
PSK, poďakoval prítomným poslancom PSK za aktívnu účasť a pozval ich na 6. zasadnutie
Zastupiteľstva PSK so schváleným termínom dňa 26. 8. 2014.
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Zapisovateľka:
.........................................................

Katarína Očkaiová

Overovatelia zápisnice:

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH

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

Ing. Stanislav Kahanec

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

Ing. Stanislav Kubánek
riaditeľ Úradu PSK

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

MUDr. Peter Chudík
predseda PSK

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