Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

UZNESENIA
z 24. zasadnutia
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020

Číslo: Obsah uznesenia:

583.

k schváleniu zmeny zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK

584.

k plánu zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2021

585.

k správe z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK

586.

k návrhu plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2021

587.

k návrhu VZN PSK č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2020
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o
poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl,
súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení
v platnom znení

588.

k úprave rozpočtu č. 6/PSK/2020

589.

k návrhu rozpočtu PSK na roky 2021 – 2023

590.

k stanovisku hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2021 – 2023

591.

k návrhu VZN PSK č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK

592.

k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK
č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení „Výzva pre
región“

593.

k Výzve PREDSEDU PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021
v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom
znení

594.

k Výzve Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok
2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK
v platnom znení

595.

k informatívnej správe o príprave Kohéznej politiky po roku 2020

596.

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 565/2020 zo dňa 19. 10. 2020

597.

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 566/2020 zo dňa 19. 10. 2020

598.

k schváleniu strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility PSK

599.

k dofinancovaniu projektov IROP z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov
vyplývajúcich zo zmenových procedúr

600.

k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 523/2020 zo dňa 22. 6. 2020

601.

k informatívnej správe o efektívnejších krokoch pre zabezpečenie kvality investícií
v rámci PSK

602.

k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa

603.

k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa

604.

k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa

605.

k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa

606.

k nájmu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa

607.

k nájmu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa

608.

k nájmu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa

609.

k nájmu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa

610.

k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa

611.

k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa

612.

k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa

613.

k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa

614.

k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa

615.

k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou
a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže

616.

k návrhu na zvýšenie základného imania spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA,
s. r. o. a prevzatiu záväzku na nový peňažný vklad

617.

k návrhu na schválenie uzavretia zmluvy o dielo na výstavbu štadióna FUTBAL
TATRAN ARÉNA v Prešove a k návrhu na schválenie financovania výstavby
futbalového štadióna FUTBAL TATRAB ARÉNA v Prešove

618.

k návrhu na vymenovanie riaditeľa CSS Vita Vitalis Prešov

619.

k poslaneckému návrhu poslanca PhDr. Vooka, MBA, DBA
k zachovaniu pôsobnosti okresných súdov v rámci PSK

620.

k návrhu odmeny hlavnému kontrolórovi PSK

621.

k návrhu odmeny poslancom Zastupiteľstva PSK
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 583 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k schváleniu zmeny zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle čl. V. ods. 3.
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK
schvaľuje
zmenu zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK.

V Prešove dňa 18. decembra 2020

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

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 584 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k plánu zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2021
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A/ s c h v a ľ u j e
plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2021 v termínoch:
15. február 2021
29. marec 2021
3. máj 2021
21. jún 2021
30. august 2021
18. október 2021
6. december 2021

B/ b e r i e n a v e d o m i e
informatívny návrh programu zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2021.
V Prešove dňa 18. decembra 2020
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 585 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k správe z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.

V Prešove dňa 18. decembra 2020

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

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 586 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k návrhu plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2021
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK na I. polrok 2021.

V Prešove dňa 18. decembra 2020

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 587 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k návrhu VZN PSK č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2020
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam
a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých
škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských
zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN
PSK č. 36/2013, VZN PSK č. 52/2015, VZN PSK č. 56/2016 a VZN PSK č. 79/2019

________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa zákona NR SR č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších
predpisov a zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 84/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č.
18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským
zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných
umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných
školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012,
VZN PSK č. 36/2013, VZN PSK č. 52/2015, VZN PSK č. 56/2016 a VZN PSK č. 79/2019
v zmysle prílohy tohto uznesenia.

V Prešove dňa 14. decembra 2020
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.

Príloha uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 587/2020 zo dňa 14. 12. 2020

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
č. 84/2020,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní
dotácií
zriaďovateľom
súkromných/cirkevných
základných
umeleckých
škôl,
súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení
VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN PSK
č. 52/2015 , VZN PSK č. 56/2016 a VZN PSK č. 79/2019

Zverejnené:

24. novembra 2020

Schválené:

14. decembra 2020, uznesením Z PSK č. 587/2020

Platnosť:

14. decembra 2020 (dňom vyvesenia na úradnej tabuli)

Účinnosť:

14. decembra 2020

Všeobecne záväzné nariadenie
Prešovského samosprávneho kraja
č. 84/2020,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní
dotácií
zriaďovateľom
súkromných/cirkevných
základných
umeleckých
škôl,
súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení
VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN PSK
č. 52/2015,VZN PSK č. 56/2016 a VZN č. 79/2019 ( ďalej len „VZN PSK č. 18/2010“).

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) v súlade s § 8 ods.1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 12 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, § 19 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 8
ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie č. 84/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010
v platnom znení takto:
1. Za § 13 sa vkladá § 13a „Dotácia na školskú jedáleň v čase pandémie COVID-19“, ktorý
znie:
„Za zrealizovaný výkon – vydané hladné jedlo a doplnkové jedlo sa v roku 2020 považuje celkový
počet vydaných jedál uvedený vo vyúčtovaní za rok 2019. Dotácia na školskú jedáleň na rok 2020
sa určí nasledovne:
celkový počet vydaných jedál v roku 2019 x 1,35 € za hlavné jedlo (t. j. 90 % zo stanoveného
normatívu) a celkový počet vydaných jedál v roku 2019 x 0,27 € za doplnkové jedlo (t. j. 90 %
zo stanoveného normatívu). Na vyúčtovanie dotácií za vydané jedlo, ktoré boli podané do doby
účinnosti tohto VZN, sa neprihliada.“

2. V § 14 za ods. 8 sa dopĺňa ods. 9, ktorý znie:
„(9) Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 84/2020 bolo v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR
SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov schválené Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja dňa
14.12.2020, uznesením č. 587/2020. Toto všeobecne záväzné nariadenie Prešovského
samosprávneho kraja nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vyhlásenia, t. j. 14.12.2020, a to z
dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorý spočíva v eliminovaní časovej tiesne pri realizácii
povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzného nariadenia v roku 2020.

V Prešove 14. 12. 2020
v. r.

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda
Prešovského samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 588 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k úprave rozpočtu č. 6/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja
pre rok 2020
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. d)
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A.

s c h v a ľ u j e úpravu rozpočtu č. 6/PSK/2020 nasledovne:

A.1 Bežný rozpočet
Bežné príjmy

o

98 000 € na

220 077 077 €

Bežné výdavky

o

205 805 € na

215 505 144 €

v tom oblasť financovania:
Úrad PSK (ZF 41)

205 805 €

v tom:
Dotácie v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o
poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK
v platnom
znení
(Výzva
predsedu
a Mikroprogram)
Dotácie v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o
poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v
platnom znení (Výzva pre región)

- 115 262 €

321 067 €

A.2 Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy

o

0 € na

12 892 697 €

Kapitálové výdavky

o

- 205 805 € na

83 334 223 €

v tom oblasť financovania:
Úrad PSK
A.3 Rozpočet finančných operácií

- 205 805 €

Príjmové finančné operácie

o

0 € na

69 903 009 €

Výdavkové finančné operácie

o

98 000 € na

4 033 416 €

Zvýšenie základného imania Futbal Tatran Aréna,
s.r.o (ZF 41)

98 000 €

A.4 Rozpis kapitálových výdavkov
Podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia
A.5 Presuny medzi investičnými akciami v rámci rozpočtu SÚC PSK
Podľa prílohy č. 2 tohto uznesenia.

V Prešove dňa 14. decembra 2020

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.
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Príloha č. 1 k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 588/2020 zo dňa 14. 12. 2020

Názov organizácie

Názov investičnej akcie

FK

ZF

Suma

Rozpis KV za všetky oblasti financovania SPOLU

-205 805 €

Oblasť financovania: Úrad samosprávneho kraja

-205 805 €

Úrad PSK

Dotácie v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií
z vlastných príjmov PSK v platnom znení (Výzva predsedu
a Mikroprogram)

01.

41

115 262 €

Dotácie v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií
z vlastných príjmov PSK v platnom znení (Výzva pre región)

01.

41

-321 067 €

Oblasť financovania: Kultúrne služby

0€

Krajská knižnica P. O.
Rekonštrukcia priestorov budovy, Slovenská ulica č. 18
Hviezdoslava Prešov

08.

RF

-140 000 €

Vihorlatské múzeum
Humenné

Rekonštrukcia kaštieľa v Humennom - III. etapa - dofinancovanie

08.

RF

-176 903 €

Vihorlatské múzeum
Humenné

Obnova renesančného kaštieľa v Humennom - III. etapa
dofinancovanie

08.

RF

316 903 €

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 589 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k návrhu rozpočtu PSK na roky 2021 - 2023
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. d)
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A.

schvaľuje

A.1.

rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021 v nasledovnom členení:
Príjmy celkom (vrátane finančných operácií príjmových)
Výdavky celkom (vrátane finančných operácií výdavkových)

242 278 779 €
242 278 779 €

V tom:
1.

Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky

10 992 000 €
224 307 000 €
213 315 000 €

2.

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

- 24 192 395 €
450 000 €
24 642 395 €

3.

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Príjmy celkom (bez finančných operácií príjmových)
Výdavky celkom (bez finančných operácií výdavkových)
Zmenu stavu záväzkov a pohľadávok

4.

Programový rozpočet
Program 001
Plánovanie, manažment, kontrola
Program 002
Rozvoj kraja
Program 003
Interné služby
Program 004
Doprava a komunikácie
Program 005
Vzdelávanie

17 521 779 €
4 321 384 €
224 757 000 €
237 957 395 €
- 745 314 €

5 112 000 €
17 490 000 €
2 145 600 €
57 386 400 €
92 238 800 €

Program 006
Program 007
Program 008
Program 009
A.2.

Kultúra
Sociálne zabezpečenie
Zdravotníctvo
Administratíva

14 258 045 €
38 687 550 €
50 000 €
10 589 000 €

Účelové prostriedky bežného rozpočtu:

a)

Dotácie pre neštátne základné umelecké školy a neštátne
školské zariadenia (súkromné a cirkevné školské zariadenia)
v súlade s VZN PSK č. 18/2010 v platnom znení

3 700 000 €

b)

Dotácie neverejným a verejným poskytovateľom sociálnych
služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. a vykonávateľom
opatrení sociálnoprávnej ochrany v súlade so zákonom č.
305/2005 Z. z. a v zmysle VZN PSK č. 20/2010

7 500 000 €

c)

Dotácia pre dopravcov na platby za služby vo verejnom
záujme v prímestskej autobusovej doprave

26 700 000 €

d)

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

e)

Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z.
pre Nadáciu PSK pre podporu rodiny

25 000 €

f)

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

50 000 €

A.3
a)
b)
c)
d)
e)
f)

B.

1 000 000 €

Rozpis kapitálových výdavkov (v prílohe uznesenia):
Úrad PSK
Projekty
Doprava
Kultúrne služby
Vzdelávanie
Sociálne zabezpečenie

berie na vedomie
rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre roky 2022 – 2023

8 048 000 €
7 000 000 €
5 350 000 €
1 088 045 €
1 468 800 €
1 687 550 €

C.

splnomocňuje
predsedu PSK na rozpis kapitálových výdavkov:
- na neukončené investičné akcie z predchádzajúcich rokov
- na nevyčerpané dotácie v zmysle VZN PSK č. 78/2019
a to v období od 1.1.2021 do doby schválenia záverečného účtu za rok 2020.

V Prešove dňa 18. decembra 2020

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

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.
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Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 589/2019 zo dňa 14. 12. 2020

Názov organizácie

Názov investičnej akcie

FK

ZF

Rozpis KV za všetky oblasti financovania SPOLU

24 642 395 €

Oblasť financovania: Úrad samosprávneho kraja
Úrad PSK

Dotácie v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
PSK v platnom znení - Výzva pre región

8 048 000 €
01.

41

3 000 000 €

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

01.

FND

2 500 000 €

01.

41

1 500 000 €

Plán dopravnej obslužnosti PSK

01.

RF

16 200 €

Zriadenie samostatného odberného miesta pre odber EE v budove garáží
ÚPSK na Duklianskej ulici vrátane PD

01.

RF

10 000 €

Vybavenie veľkej zasadačky ZPSK (nové projektory a ďalšia technika)

01.

RF

7 200 €

Nové HW a SW vybavenie na základe novej architektúry 2020 - dofinancovanie

01.

RF

360 000 €

Klimatizácie a vzduchotechnika do serverovne na 3. podlaží

01.

RF

36 000 €

Elektronický vrátnik pre vstup do serverovne

01.

RF

3 000 €

Securitizácia e-mailov

01.

RF

6 000 €

SIEM - server pre zaznamenávanie bezpečnostných incidentov

01.

RF

36 000 €

Identity management nástroj na centralizovanú správu identít a prístupov

01.

RF

36 000 €

Asset Management SW

01.

RF

42 000 €

Server pre monitorovanie celej sieťovej komunikácie

01.

RF

7 200 €

MAGMA a IDEST portál vrátane rozšírenia správy dochádzky a SC

01.

RF

72 000 €

Elektronický vrátnik pre vstup do frekventovaných miestností

01.

RF

3 600 €

Telefónna ústredňa - výmena za novú

01.

RF

10 800 €

Spracovanie projektovej dokumentácie na cyklotrasu
Eurovelo 11 Prešov - Košice

01.

RF

200 000 €

Zmeny a doplnky ÚPN PSK 2019 č. 1

01.

RF

50 000 €

PS IMAGO PRO

01.

RF

7 000 €

Softvér na hlasovanie Rady partnerstva PSK

01.

RF

5 000 €

Vytvorenie aplikácie na zber dát a komunikáciu so samosprávami

01.

RF

100 000 €

Upgrade webového portálu zdigitalizovaných historických a umeleckých
pamiatok v zbierkach PSK

01.

RF

40 000 €

Oblasť financovania: Projekty

7 000 000 €

nerozpísaná rezerva

04.1.2

41

2 570 616 €

nerozpísaná rezerva

04.1.2

RF

4 429 384 €

Oblasť financovania: Doprava
Úrad PSK

Suma

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

5 350 000 €
04.5

41

SÚC PSK

50 000 €
5 300 000 €

Rekonštrukcie mostov - PD
PD - Rekonštrukcia mosta M2549 (II/558-005), most cez Močidlový potok
na konci obce Hudcovce
PD - Rekonštrukcia mosta M5787 (II/558-012), most v km 32,288 cez potok
Príslop za obcou Príslop
PD - Rekonštrukcia mosta M7222 (II/558-014), most cez Ruský potok
za odbočkou na obec Ruský Potok pred obcou Ulič

04.5.

RF

10 000 €

04.5.

RF

15 000 €

04.5.

RF

15 000 €

PD - Rekonštrukcia mosta M7290 (II/558-011), most v km 31,315 cez potok
v obci Príslop
PD - Rekonštrukcia mosta M7400 (II/566-012), most cez bezmenný potok
za obcou Ruská Volová
PD - Rekonštrukcia mosta M7592 (II/567-017), most v km 25,459 cez potok
Udava pred obcou Hostovice
PD - Rekonštrukcia mosta M910 (II/536-021), most cez potok Tvarožiansky
za obcou Vrbov
PD - Rekonštrukcia mosta M936 (II/536-020), most cez Horný potok v obci
Vrbov
PD - Rekonštrukcia mosta M3084 (II/536-019), most cez potok v obci
Abrahámovce
PD - Rekonštrukcia mosta M3236 (III/3208-002), most cez potok pred obcou
Domaňovce
PD - Rekonštrukcia mosta M3957 (III/3208-003), most cez miestny potok,
k. ú. Domaňovce
PD - Rekonštrukcia mosta M4878 (III/3204-002), most cez miestny potok,
k. ú. Vyšné Repaše
PD - Rekonštrukcia mosta M6579 (III/3060-003), most cez ŽSR v úseku trate
Svit - Štrba
PD - Rekonštrukcia mosta M7452 (III/3205-001), most cez miestny potok
pred obcou Pavľany
PD - Rekonštrukcia mosta M6614 (III/3193-001), most cez potok Rohovčík
pred obcou Krivany
PD - Rekonštrukcia mosta M6883 (III/3216-009), most cez potok Kanišov
v obci Nižný Slavkov
PD - Rekonštrukcia mosta M2990 (III/3189-003), most cez potok Lúčanka
v obci Lúčka
PD - Rekonštrukcia mosta M6144 (III/3109-006), most cez potok Kremeň
v obci Osturňa
PD - Rekonštrukcia mosta M7328 (III/3077-003), most cez Najdický potok
v obci Lendak
PD - Rekonštrukcia mosta M3149 (III/3577-007), cez potok Čerťaž pred obcou
Soľník
PD - Rekonštrukcia mosta M5872 (III/3733-005), most cez Hrušovský potok
v obci Nižný Hrušov
PD - Rekonštrukcia mosta M4102 (III/3177-005), most cez potok Malá Svinka
v obci Jarovnice
PD - Rekonštrukcia mosta M2660 (III/3452-003), most cez Babin potok
pred obcou Terňa
PD - Rekonštrukcia mosta M5150 ( III/3840-001 )cez rieku Laborec v obci
Veľopolie

04.5.

RF

10 000 €

04.5.

RF

10 000 €

04.5.

RF

15 000 €

04.5.

RF

15 000 €

04.5.

RF

10 000 €

04.5.

RF

10 000 €

04.5.

RF

15 000 €

04.5.

RF

15 000 €

04.5.

RF

10 000 €

04.5.

RF

35 000 €

04.5.

RF

15 000 €

04.5.

RF

10 000 €

04.5.

RF

10 000 €

04.5.

RF

10 000 €

04.5.

RF

15 000 €

04.5.

RF

10 000 €

04.5.

RF

15 000 €

04.5.

RF

10 000 €

04.5.

RF

10 000 €

04.5.

RF

10 000 €

04.5.

RF

25 000 €

PD - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3491,
Hertník - Kľušovská Zábava

04.5.

RF

45 000 €

PD - Rekonštrukcia cesty III/3500, Koprivnica - Lukavica

04.5.

RF

30 000 €

PD - Rekonštrukcia cesty II/554, Ondavské Matiašovce - Košarovce

04.5.

RF

45 000 €

PD - Rekonštrukcia cesty II/567, Hostovice - Pčoliné

04.5.

RF

40 000 €

PD - Rekonštrukcia cesty III/3093, Mlynica

04.5.

RF

30 000 €

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

04.5.

RF

30 000 €

PD - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, Gregorovce

04.5.

RF

30 000 €

PD - Rekonštrukcia cesty III/3444, Abranovce

04.5.

RF

20 000 €

04.5.

RF

17 500 €

04.5.

RF

17 500 €

PD - Odstránenie bodovej závady na ceste III/3182, Sabinov

04.5.

RF

20 000 €

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

04.5.

RF

30 000 €

Rekonštrukcie ciest - PD

PD - Odstránenie bodovej závady na ceste III/3436,
Nemcovce - pod železničným podjazdom
PD - Odstránenie bodovej závady na ceste III/3136,
Vislanka (spojka) – pod železničným mostom

PD - Rekonštrukcia cesty III/3108, Jezersko

04.5.

RF

30 000 €

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

04.5.

RF

17 500 €

PD - Rekonštrukcia cesty III/3573, Piskorovce - Mrázovce

04.5.

RF

20 000 €

PD - Rekonštrukcia cesty III/3586, hranica okresu Stropkov - Chotča

04.5.

RF

45 000 €

PD - Rekonštrukcia cesty II/575, Makovce - Malá Poľana

04.5.

RF

45 000 €

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

04.5.

RF

40 000 €

04.5.

RF

7 500 €

04.5.

RF

5 000 €

04.5.

RF

10 000 €

PD - Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Humenné

04.5.

RF

10 000 €

PD - Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Stakčín

04.5.

RF

10 000 €

PD - Odsávanie výfukových plynov opravárenských dielní na cestmajsterstve
Prešov

04.5.

RF

7 500 €

PD - Rekonštrukcia garáží cestmajsterstva Chminianska Nová Ves

04.5.

RF

10 000 €

PD - Rekonštrukcia garáží cestmajsterstva Lipany

04.5.

RF

10 000 €

PD - Výstavba objektu soľankového hospodárstva cestmajsterstva Lipany

04.5.

RF

5 000 €

PD - Odkanalizovanie spevnených plôch areálu na cestmajsterstve
Nižná Šebastová

04.5.

RF

10 000 €

PD - Odkanalizovanie spevnených plôch areálu na cestmajsterstve Záborské

04.5.

RF

10 000 €

04.5.

RF

10 000 €

04.5.

RF

5 000 €

04.5.

RF

10 000 €

04.5.

RF

5 000 €

04.5.

RF

5 000 €

04.5.

RF

450 000 €

Výstavba skládky chemického posypového materiálu na cestmajsterstve Štrba

04.5.

RF

215 000 €

Výstavba autoumyvárky vozidiel na cestmajsterstve Lipany

04.5.

RF

130 000 €

Výstavba prístrešku pre vozidlá a skládka soli na pracovisku
Hanušovce nad Topľou

04.5.

RF

150 000 €

Prepojenie AB SÚC PSK a oprava oplotenia oblasti Prešov

04.5.

RF

150 000 €

Rekonštrukcia kanalizácie a spevnených plôch areálu cestmajsterstva Prešov,
I. etapa

04.5.

RF

75 000 €

Rekonštrukcia strechy AB2 a priľahlých skladov oblasti Prešov, I. etapa

04.5.

RF

75 000 €

Vzduchotechnika 1.NP v budove AB1 na oblasti Prešov

04.5.

RF

60 000 €

Rekonštrukcia budovy AB1 oblasť Prešov

04.5.

RF

65 000 €

Rekonštrukcia kotolne na cestmajsterstve Stakčín - technologická časť

04.5.

RF

50 000 €

Výstavba prístrešku pre zariadenie na prípravu soľného roztoku
na cestmajsterstve Medzilaborce

04.5.

RF

50 000 €

Výstavba objektu soľankového hospodárstva cestmajsterstva Lipany

04.5.

RF

50 000 €

Prevádzkové budovy a dvory - PD
PD - Rekonštrukcia fasády a striech garáží na cestmajsterstve Bardejov
PD - Výstavba prístrešku pre zariadenie na prípravu soľného roztoku
na cestmajsterstve Medzilaborce
PD - Rekonštrukcia skládky chemického posypového materiálu
na cestmajsterstve Stakčín

PD - Rekonštrukcia kanalizácie a spevnených plôch areálu cestmajsterstva
Stará Ľubovňa
PD - Rekonštrukcia budovy skladového hospodárstva cestmajsterstva
Stará Ľubovňa
PD - Rekonštrukcia garáží a dielne na cestmajsterstve Stropkov
PD - Architektonická štúdia prevádzkového dvora Nižná Jedľová - cestárske
múzeum
PD - Rekonštrukcia ústredného kúrenia dielne a umyvárky na cestmajsterstve
Vranov nad Topľou
Mosty
Rekonštrukcia mosta M5150 ( III/3840-001 )cez rieku Laborec v obci Veľopolie
Prevádzkové budovy a dvory

Rekonštrukcia budovy zimnej údržby cestmajsterstva Stará Ľubovňa, I. etapa

04.5.

RF

50 000 €

Rekonštrukcia prevádzkovej budovy na cestmajsterstve Giraltovce, I. etapa

04.5.

RF

30 000 €

Výstavba prístrešku pre skládku inertného materiálu na pracovisku Pusté Pole

04.5.

RF

50 000 €

Rekonštrukcia sociálno-prevádzkového zariadenia na pracovisku Pusté Pole

04.5.

RF

30 000 €

Odsávanie výfukových plynov opravárenských dielní na cestmajsterstve Prešov

04.5.

RF

30 000 €

Rekonštrukcia podláh garáží cestmajsterstva Bardejov

04.5.

RF

25 000 €

Výmena výdajných stojanov PHL na cestmajsterstvách oblasti Humenné

04.5.

RF

15 000 €

Výkon stavebného a autorského dozoru

04.5.

RF

215 000 €

Bezpečnostný audit a inšpekcia stavieb

04.5.

RF

30 000 €

Teleskopický nakladač - 4 ks

04.5.

RF

230 000 €

Kolesové rýpadlo s otočnou nadstavbou - 1 ks

04.5.

RF

120 000 €

Zmiešavacie centrum na výrobu soľanky - 3 ks

04.5.

RF

90 000 €

Posypová nadstavba na podvozok Tatra 815 - 2 ks

04.5.

RF

90 000 €

Snehová radlica - 5 ks

04.5.

RF

65 000 €

Snehová fréza - prídavné zariadenie - 2 ks

04.5.

RF

50 000 €

Prídavné zariadenia pre traktor (sypanie + radlica) - 3 ks

04.5.

RF

50 000 €

Nákladné motorové vozidlo - valník s hydraulickou rukou do 7,5 t - 2 ks

04.5.

RF

160 000 €

Dodávkové vozidlo 3,5 t - 5 ks

04.5.

RF

150 000 €

Šmykom riadený nakladač - 3 ks

04.5.

RF

170 000 €

Štiepkovač - 3 ks

04.5.

RF

90 000 €

Hydraulické zdvíhacie zariadenie do dielne - 2 ks

04.5.

RF

60 000 €

Vibračný valec ručne vedený - 5 ks

04.5.

RF

75 000 €

Signalizačný vozík - 3 ks

04.5.

RF

45 000 €

Vozík na prepravu mechanizmov do 5 t - 3 ks

04.5.

RF

54 000 €

Prívesný vozík 2 t - 7 ks

04.5.

RF

14 000 €

Zariadenie pre aplikáciu horúcich asfaltových zmesí - 1 ks

04.5.

RF

32 000 €

Mikroúderový značkovač - 1 ks

04.5.

RF

6 000 €

Prídavne zariadenie za traktor - priekopová fréza - 3 ks

04.5.

RF

50 000 €

Prídavné zariadenie na teleskopický nakladač - orezávacia píla - 1 ks

04.5.

RF

22 000 €

Fréza na asfalt na šmykom riadený nakladač - 3 ks

04.5.

RF

45 000 €

Vysprávková súprava na tryskovú metódu - 1 ks

04.5.

RF

75 000 €

Fréza na špáry - 1 ks

04.5.

RF

20 000 €

Zametacie zariadenie s kropením za traktor - 7 ks

04.5.

RF

35 000 €

Zadný mulčovač za traktor - 6 ks

04.5.

RF

30 000 €

Zametacia metla s lopatou na šmykom riadený nakladač - 4 ks

04.5.

RF

20 000 €

Zametacia metla na lopatu teleskopického nakladača JCB - 2 ks

04.5.

RF

10 000 €

Kanálové hydraulické zdvíhacie zariadenie - 1 ks

04.5.

RF

5 000 €

Ostatné IA

Dopravno-mechanizačné vybavenie a ostatné stroje

Drobná mechanizácia (vozíky na špáry, čističe, rezačky...) - 1 ks

04.5.

RF

35 000 €

Vrták na kosačkové rameno - 1 ks

04.5.

RF

15 000 €

Zariadenie na odsávanie výfukových plynov do dielne - 1 ks

04.5.

RF

13 000 €

Posypové vozidlo s radlicou a vyklápacou korbou – 9 ks, dofinancovanie

04.5.

RF

177 180 €

Dosypávač krajníc

04.5.

RF

94 320 €

Bariérová kosačka s obkášačom - 2 ks

04.5.

RF

100 000 €

Oblasť financovania: Kultúrne služby
Ľubovnianske múzeum
- hrad Stará Ľubovňa
Vihorlatské múzeum
Humenné
Vihorlatské múzeum
Humenné
Vihorlatské múzeum
Humenné
Podtatranské múzeum
Poprad
Podtatranské múzeum
Poprad
Knižnica D. Gutgesela
Bardejov

Modernizácia ATS stanice s výmenou potrubných rozvodov pod hradom
Ľubovňa
Obnova renesančného kaštieľa v Humennom - III. etapa - stavebný dozor
a autorský dozor

1 088 045 €
08.

RF

95 045 €

08.

RF

16 000 €

Rekonštrukcia a modernizácia budovy depozitáru - PD

08.

RF

15 000 €

Obnova renesančného kaštieľa v Humennom - III. etapa - dofinancovanie

08.

RF

750 000 €

Komplexná rekonštrukcia objektu a revitalizácia areálu pobočky
Podtatranského múzea v Poprade - Spišská Sobota - PD

08.

RF

30 000 €

Rekonštrukcia zastrešenia átria

08.

RF

170 000 €

Rekonštrukcia plynovej kotolne - dofinancovanie

08.

RF

12 000 €

Oblasť financovania: Vzdelávanie
Gymnázium arm. gen.
L. Svobodu Humenné
Gymnázium P. O.
Hviezdoslava
Kežmarok
Gymnázium J. F.
Rimavského Levoča

1 468 800 €

Rekonštrukcia strechy II. etapa

09.

RF

90 000 €

Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej
el. prípojky a merania v objekte telocvične.

09.

RF

55 000 €

Sanácia budovy

09.

RF

285 000 €

Vyregulovanie vykurovacej sústavy

09.

RF

8 300 €

Nákup gastrozariadení do školskej kuchyne

09.

RF

44 200 €

Multifunkčný športový areál - PD

09.

RF

10 000 €

Nákup softvéru zeroclient s vybavením

09.

RF

12 000 €

Učebné pomôcky pre elektrotechniku

09.

RF

46 600 €

Server pre vyučovanie informačných technológií cez SANET

09.

RF

50 000 €

Nákup infraštruktúry špecializovaného laboratória

09.

RF

40 000 €

ŠUP Svidník

Rekonštrukcia kotolne

09.

RF

60 000 €

Obchodná akadémia
Prešov
SOŠ ekonomiky,
hotelierstva a služieb
J. Andraščíka Bardejov
Hotelová akadémia
Prešov
Stredná zdravotnícka
škola Humenné
Stredná zdravotnícka
škola Humenné
Škola umeleckého
priemyslu Prešov
SOŠ pedagogická
Levoča

Vybavenie jazykového laboratória, multimediálna učebňa s reprografickou
technikou

09.

RF

49 000 €

Vybavenie dielní praktického vyučovania

09.

RF

62 000 €

Rekonštrukcia oplotenia a revitalizácia Floriánovej záhrady

09.

RF

20 000 €

Zabezpečovací systém

09.

RF

2 000 €

Výstavba parkoviska pre motorové vozidlá do 40 miest vrátane geodetického
zamerania, výškopisu a polohopisu - PD

09.

RF

3 500 €

Nadstavba školy - PD

09.

RF

40 000 €

Nákup hudobných nástrojov - digitálne stagepiano 3 ks

09.

RF

6 000 €

Gymnázium Lipany
Gymnázium J. A.
Raymana Prešov
Gymnázium
Konštantínova 2
Prešov
Gymnázium Stropkov
SPŠ technická
Bardejov
SPŠ techniky a dizajnu
Poprad
SPŠ elektrotechnická
Prešov

SOŠ pedagogická
Nákup softvéru zeroclient s vybavením
Prešov
SOŠ remesiel a služieb
Rekonštrukcia a modernizácia výťahu
Poprad
SOŠ technická Poprad
SOŠ elektrotechnická
Stropkov
SOŠ polytechnická
a služieb arm. gen. L.
Svobodu Svidník
SOŠ Vranov
nad Topľou
SOŠ drevárska
Vranov nad Topľou
SOŠ drevárska
Vranov nad Topľou
SOŠ drevárska Vranov
nad Topľou
SOŠ dopravná Prešov

09.

RF

15 000 €

09.

RF

30 000 €

Výučbový zvárací robot

09.

RF

38 400 €

Rekonštrukcia a modernizácia troch odborných učební výpočtovej techniky

09.

RF

30 000 €

Prístavba dielní na odborný výcvik - PD

09.

RF

55 000 €

Umývačka riadu

09.

RF

12 800 €

Hydraulické vyregulovanie - budova školy

09.

RF

18 000 €

Hydraulické vyregulovanie - budova dielní

09.

RF

14 000 €

Hydraulické vyregulovanie - internát

09.

RF

14 000 €

Kamerový a elektronický zabezpečovací systém

09.

RF

18 500 €

Zateplenie telocvične

09.

RF

18 200 €

Výmena a modernizácia kotlov na vykurovanie

09.

RF

47 000 €

Náhrada sklobetónovej výplne

09.

RF

21 300 €

Garáž pre techniku na Nižnej bráne

09.

RF

36 000 €

SOŠ podnikania
Prešov
SOŠ obchodu a služieb
Humenné
SOŠ polytechnická
Humenné
SOŠ agropotravinárska
a technická Kežmarok
SOŠ (Garbiarska 1)
Kežmarok
Spojená škola Juraja
Henischa Bardejov

Rekonštrukcia internátu - PD

09.

RF

70 000 €

Didaktická linka pre mechatroniku a automatizáciu - manipulačná linka
s triedením materiálu

09.

RF

11 000 €

SOŠ lesnícka Prešov

Nákup kotla na biomasu o výkone 250KW

09.

RF

60 000 €

Spojená škola Sabinov

9-miestny mikrobus

09.

RF

31 000 €

Nákup vybavenia školy (interaktívne tabule, zeroclient)

09.

RF

30 000 €

Rekonštrukcia služobného bytu - dofinancovanie

09.

RF

9 500 €

Vybavenie nového študijného odboru mechatronika - dofinancovanie

09.

RF

5 500 €

Stredná športová škola
Poprad
SOŠ pedagogická
Levoča
SPŠ strojnícka Prešov

Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie

1 687 550 €

DSS GARDEN

Rekonštrukcia strechy objektov A a B

10.

RF

90 000 €

DSS Jabloň

Zateplenie fasády - objekt práčovne, dielňa a garáž - vrátane PD

10.

RF

36 400 €

Modernizácia a rekonštrukcia kotolne

10.

RF

25 600 €

Rekonštrukcia hlavnej plynovej kotolne

10.

RF

86 000 €

Rekonštrukcia plynovej kotolne

10.

RF

Rekonštrukcia strechy kaštieľa

10.

RF

DSS Sabinov

Bezbariérový vchod do budovy SO 05

10.

RF

CSS Slnečný dom
Prešov

Zateplenie fasády a rekonštrukcia a zateplenie strechy
v DSS Hanušovce n/Topľou

10.

RF

DSS Stropkov

Nákup pozemku

10.

RF

198 350 €

Betónové oplotenie prednej časti areálu CSS

10.

RF

55 100 €

Rekonštrukcia teplovodu

10.

RF

60 000 €

Prístavba dvojpodlažnej budovy v areáli DSS Vranov n. T.

10.

RF

366 000 €

ZSS Jasoň Spišská
Stará Ves
DSS sv. Jána z Boha
Spišské Podhradie
ZSS DOTYK
Medzilaborce
CSS Domov pod
Tatrami Batizovce

CSS AMETYST
Tovarné
CSS AMETYST
Tovarné
DSS Vranov
nad Topľou

144 000 €
300 000 €
37 500 €
115 000 €

Senior dom Svida,
Svidník

Nákup a montáž potravinového výťahu v kuchyni SO 02

10.

RF

21 900 €

DSS Giraltovce

Priebežná umývačka riadu

10.

RF

4 000 €

DSS Giraltovce

Elektrická čistička potrubí

10.

RF

4 700 €

DSS Giraltovce

Systém sledovania starostlivosti

10.

RF

9 000 €

DSS Jabloň

Zateplenie fasády a rekonštrukcia strechy - ubytovací objekt - dofinancovanie

10.

RF

40 000 €

Senior dom Svida

Rekonštrukcia a modernizácia, zateplenie strechy - hlavná ubytovacia budova
SO1 - dofinancovanie

10.

RF

94 000 €

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 590 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k stanovisku hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK
na roky 2021 - 2023
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK
na roky 2021 – 2023.

V Prešove dňa 18. decembra 2020
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 591 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k návrhu VZN PSK č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK
č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. 1 a § 11 ods.
2 písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a § 8 ods.
5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 85/2020,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných
príjmov PSK
so zapracovaním schváleného pozmeňovacieho návrhu poslanca JUDr. Bieľaka.
V Prešove dňa 14. decembra 2020
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 592 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle
VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK
v platnom znení „Výzva pre región“
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods.
2 písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
schvaľuje
výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN
PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení
„Výzva pre región“
so zapracovaním schválených pozmeňovacích návrhov poslancov JUDr. Bieľaka
a Mgr. Šmilňáka.
V Prešove dňa 14. decembra 2020
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 593 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k Výzve PREDSEDU PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných
príjmov PSK v platnom znení
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods.
2 písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Výzvu Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok
2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
PSK v platnom znení
so zapracovaním schváleného pozmeňovacieho návrhu poslanca Mgr. Šmilňáka.
V Prešove dňa 14. decembra 2020
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 594 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k Výzve Mikroprogram na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre
rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných
príjmov PSK v platnom znení
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods.
2 písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Výzvu Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre
rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných
príjmov PSK v platnom znení
so zapracovaním schválených pozmeňovacích návrhov poslancov PhDr.
Makatúru a Mgr. Šmilňáka.
V Prešove dňa 14. decembra 2020
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 595 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k informatívnej správe o príprave Kohéznej politiky po roku 2020
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A/ b e r i e n a v e d o m i e
informatívnu správu o príprave Kohéznej politiky po roku 2020
B/ ž i a d a
predsedu PSK, aby prehodnotil zloženie komory regionálnej samosprávy v Rade
partnerstva PSK a Kooperačnej rade SPR Spiša, Kooperačnej rade SPR
Šariša, Kooperačnej rade SPR Horného Zemplína tak, aby práve poslanci
Zastupiteľstva PSK zastupovali regionálnu samosprávu v týchto komorách
uvedených rád (rešpektujúc volebné obvody) vychádzajúc najmä z princípov
partnerstva a územnej spolupráce.

V Prešove dňa 18. decembra 2020
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 596 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 565/2020 zo dňa 19. 10. 2020

________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR č. 302/2001 Z. z. o
samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších
predpisov
mení
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 565/2020 zo dňa 19. 10. 2020 k návrhu na zmenu uznesenia
Zastupiteľstva PSK č. 495/2020 zo dňa 22.6.2020 nasledovne:
v bode A.5. sa mení pôvodný text:
A.5. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovoorientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná
108, Stará Ľubovňa“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15. 4.
2020.
a nahrádza sa novým textom v znení:
A.5 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovoorientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná
108, Stará Ľubovňa“ v jednotlivých časových etapách na základe zverejnenej výzvy IROPPO2-SC223-2020-57 zo dňa 15. 4. 2020.

V Prešove dňa 18. decembra 2020
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 597 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 566/2020
zo dňa 19. 10. 2020
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších
predpisov
mení
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 566/2020 zo dňa 19.10.2020 k schváleniu predloženia žiadostí
o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2SC223-2020-57 nasledovne:
v bode A.1. sa mení pôvodný text:
A.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovoorientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej,
Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-202057 zo dňa 15. 4. 2020.
a nahrádza sa novým textom v znení:
A.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovoorientovaných projektov „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej,
Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce“ v jednotlivých časových etapách na základe zverejnenej
výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15. 4. 2020.
v bode A.2. sa mení pôvodný text:
A.2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného
projektu uvedeného v bode A.1. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených
výdavkov projektu v sume maximálne 411 023,73 eur (typ výdavkov: kapitálové výdavky
a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci.

a nahrádza sa novým textom v znení:
A.2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaných
projektov uvedených v bode A.1. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených
výdavkov projektu v sume maximálne 414 825,90 eur (typ výdavkov: kapitálové výdavky
a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci.
v bode A.3. sa mení pôvodný text:
A.3. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovoorientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ.
Podjavorinskej 22, Prešov“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa
15. 4. 2020.
a nahrádza sa novým textom v znení:
A.3. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovoorientovaných projektov „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ.
Podjavorinskej 22, Prešov“ v jednotlivých časových etapách na základe zverejnenej výzvy
IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15. 4. 2020.
v bode A.4. sa mení pôvodný text:
A.4. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného
projektu uvedeného v bode A.3. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených
výdavkov projektu v sume maximálne 371 000,00 eur (typ výdavkov: kapitálové výdavky
a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci.
a nahrádza sa novým textom v znení:
A.4. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaných
projektov uvedených v bode A.3. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených
výdavkov projektu v sume maximálne 371 000,00 eur (typ výdavkov: kapitálové výdavky
a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci.
v bode A.5. sa mení pôvodný text:
A.5. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovoorientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná
108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150“ na základe zverejnenej výzvy
IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15. 4. 2020.

a nahrádza sa novým textom v znení:
A.5. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovoorientovaných projektov „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná
108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150“ v jednotlivých časových
etapách na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15. 4. 2020.
v bode A.6. sa mení pôvodný text:
A.6. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného
projektu uvedeného v bode A.5. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených
výdavkov projektu v sume maximálne 142 000,00 eur (typ výdavkov: kapitálové výdavky
a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci.
a nahrádza sa novým textom v znení:
A.6. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaných
projektov uvedených v bode A.5. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených
výdavkov projektu v sume maximálne 142 000,00 eur (typ výdavkov: kapitálové výdavky
a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci.
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 598 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k schváleniu strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility PSK
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A/ s c h v a ľ u j e
strategický dokument Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho
kraja
B/ u k l a d á
riaditeľovi Úradu PSK zabezpečiť aktualizáciu dokumentu Plán udržateľnej
mobility Prešovského samosprávneho kraja a prerokovanie tejto aktualizácie
s poslancami Zastupiteľstva PSK.
Termín: 30. 6. 2021

Zodpovedný: riaditeľ Úradu PSK
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 599 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k dofinancovaniu projektov IROP z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných
výdavkov vyplývajúcich zo zmenových procedúr
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A. s c h v a ľ u j e
A.1. dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany - Demjata,
zlepšenie mobility v okrese Prešov“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov
vyplývajúcich zo zmenových procedúr vo výške 17 000,00 eur.
A.2. dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec“
z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov vyplývajúcich zo zmenových procedúr
vo výške 4 000,00 eur.
A.3. dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia cesty II/546 v úsek Prešov – Klenov, zlepšenie
mobility v okrese Prešov“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov vyplývajúcich
zo zmenových procedúr vo výške 6 200,00 eur a 176 000,00 eur.
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 600 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 523/2020
zo dňa 22. 6. 2020
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
mení

a dopĺňa

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 523/2020 zo dňa 22. 6. 2020 nasledovne:
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK
5. zabezpečenie financovania prípadných nadlimitných výdavkov z rozpočtu PSK
maximálne vo výške 572 000,00 eur.
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 601 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k informatívnej správe o efektívnejších krokoch pre zabezpečenie kvality
investícií v rámci PSK
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
berie na vedomie
informatívnu správu o efektívnejších krokoch pre zabezpečenie kvality investícií
v rámci PSK.
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 602 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 písm.
e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
A.

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

B.

schvaľuje
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 Prešovského samosprávneho kraja,
zapísaného na LV 1687, k. ú. Čaklov, a to:
pozemkov registra C KN:
- parcelné číslo 666, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2793 m2,
- parcelné číslo 667, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1267 m2,
- parcelné číslo 668, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 124 m2,
- parcelné číslo 669, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 926 m2,
- parcelné číslo 670, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 288 m2,
- parcelné číslo 673, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2,
- parcelné číslo 674, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 139 m2,
- parcelné číslo 676/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2985 m2,
- parcelné číslo 676/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19672 m2,
Celková výmera prevádzaného nehnuteľného majetku predstavuje 28 208 m2.
stavieb bez súpisného čísla:
- liehovar a dielne na pozemku registra KN C parcelné číslo 667,

- mliekareň na pozemku registra KN C parcelné číslo 668,
- ošipáreň a sklad na pozemku registra KN C parcelné číslo 669,
- garáže na pozemku registra KN C parcelné číslo 670,
- strážnica na pozemku registra KN C parcelné číslo 673
príslušenstvo: ploty a vonkajšie úpravy
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy: bez zápisu
do vlastníctva kupujúceho – ORAGRO-V, s.r.o. , 029 62 Oravské Veselé 374, IČO:31734766,
za kúpnu cenu 201.916,84 €.
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 603 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8
písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v
znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
A.

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

B.

schvaľuje
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 vlastníctva nehnuteľného majetku vo
vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy,
Garbiarska 1, Kežmarok, zapísaného na LV č. 2759, k. ú. Kežmarok, a to:
pozemok: parcela číslo C KN 664/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy: bez zápisu
do vlastníctva kupujúceho – Mgr. Márie Ivanovej, 060 01 Kežmarok, za kúpnu cenu
870,00 €.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Pozemok z dôvodu tvaru a jeho obmedzenosti prístupu je pre inú osobu nevyužiteľný.
Pozemok tvorí priľahlú parcelu k pozemku kupujúceho a jeho odkúpením si kupujúci
scelí areál domu s oplotením.
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 604 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 písm.
e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
A.

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

B.

schvaľuje
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 vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského
samosprávneho kraja v správe Zariadenia sociálnych služieb Senior dom Svida, SNP 4, 089 01
Svidník, zapísanom v k. ú. Svidník, a to:
novovytvorený pozemok:
parcela registra C KN parcelné číslo 1099/2, ostatná plocha o výmere 153 m2
odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN, parcelné číslo 1099, ostatná plocha o výmere
744m2 a parcely registra C KN parcelné číslo 1098, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1934 m2, vedených na LV č. 24, k. ú. Svidník, geometrickým plánom 61/2020 zo dňa
09.06.2020, vyhotoveným Jánom Štiavnickým, Svidník, úradne overeným Okresným úradom
Svidník, katastrálnym odborom, dňa 20.11.2020 pod číslom G1-318/2020
spoluvlastnícky podiel 1/1
ťarchy: bez zápisu

do vlastníctva kupujúceho – Mesto Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, IČO:
00331023, za kúpnu cenu 1,00 euro.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Výstavba nového chodníka pre verejnosť ako napojenie k existujúcemu zabezpečí bezpečnosť
chodcov, cestnej premávky a skvalitní infraštruktúry v meste.
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 605 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 písm.
e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
A.

konštatuje,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje
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 vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského
samosprávneho kraja v správe SOŠ technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad, zapísanom
v k. ú. Spišská Sobota, a to:
novovytvorený pozemok:
parcelu registra C KN parcelné číslo 1549/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 133 m2
odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN, parcelné číslo 1549/1, ostatná plocha o výmere
11800 m2, vedenej na LV č. 1006, k. ú. Spišská Sobota, geometrickým plánom 30/2020 zo dňa
12.08.2020, vyhotoveným GEOS-ENERGY, s.r.o., Prešov, úradne overeným Okresným
úradom Poprad, katastrálnym odborom, dňa 20.08.2020 pod číslom G1-712/20

spoluvlastnícky podiel 1/1
ťarchy: bez zápisu
do vlastníctva kupujúceho – GLOBAL COMMUNICATIONS, s. r. o., Dominika
Tatarku 4717/16, Poprad 058 01, IČO: 36 471 801, za kúpnu cenu 7.051,66 eur.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Objekt je postavený na hranici pozemkov a odkúpením jeho časti žiadateľ získa k objektu
prístup, môže realizovať rekonštrukciu a údržbu objektu.
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 606 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k nájmu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9
písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v
znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s
§ 9a) ods.9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov prenájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja
v správe správcu Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad –
Matejovce, IČO: 00893102, a to:
-

časť nehnuteľného majetku – plochy o výmere 2 x 1 m2, spolu 2 m2 na východnom
a západnom rohu vo výške cca 5 metrov nad úrovňou terénu na obvodovom múre budovy
dielní školy na ul. Smetanova č. 3630/3, Poprad – Matejovce, súpisné číslo 3630, na parcele
registra KN C 823/2 zapísanej na LV 605 v obci Poprad, k. ú. Matejovce, okres Poprad

do nájmu nájomcu – Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 058 01 Poprad,
IČO: 00326470, za nižšie uvedených podmienok:
Výška nájomného: bez platieb za energie a služby spojené s nájmom: 1,- €/rok (aj za začatý
rok).
Účel nájmu: umiestnenie a prevádzkovanie 2 ks kamier a technického zariadenia na prenos dát
mestského kamerového systému.
Doba nájmu: doba neurčitá odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Prenajaté priestory sa budú využívať na verejnoprospešný záujem monitorovania časti mesta
kamerovým systémom z dôvodu zvýšenia bezpečnosti obyvateľov danej lokality.

V Prešove dňa 18. decembra 2020

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

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 607 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k nájmu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa

________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 8 ods.7 písm.
e) a § 16 písm. r) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
A/ s c h v a ľ u j e
ukončenie nájomných zmlúv s nájomcom – NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSSIS
MULTIPLEX, n. o. , IČO: 42092175, a to:
-

Nájomnej zmluvy zo dňa 20. 11. 2017 na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Prešovského samosprávneho kraja v správe Spojenej školy so sídlom SNP 16, 083 01
Sabinov, IČO: 42383153

-

Nájomnej zmluvy zo dňa 29. 11. 2017 na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Prešovského samosprávneho kraja v správe Domova sociálnych služieb v Sabinove so
sídlom Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov, IČO: 00691984

uzatvorených na základe uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 606/2017 zo dňa 16. 10. 2017
B/ p o v e r u j e
riaditeľa Úradu PSK so začatím rokovania PSK s mestom Sabinov vo veci odpredaja
predmetných nehnuteľností do vlastníctva mesta Sabinov s inštitútom osobitného zreteľa za 1
euro za účelom vybudovania centra sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Sabinov.
V Prešove dňa 18. decembra 2020
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:
Katarína Očkaiová v. r.

Overovatelia zápisnice:
Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 608 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 579/2017
zo dňa 22. 8. 2017
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9
písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v
znení neskorších predpisov, v súlade s § 8 ods.7 písm. e) a § 16 písm. r) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
s c h v a ľ u j e,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s
§ 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov,
uznesenie k zmene prenájmu majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja
v správe Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov, IČO: 37946765, vo veci
prenájmu majetku nájomcovi Hokejová akadémia Slávia Prešov, o. z., so sídlom Pavla Horova
14636/33, 080 01 Prešov, IČO: 50601024,
ktorým sa mení uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 579/2017 zo dňa 22. 8. 2017 k nájmu
nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:
vypúšťa sa text v tomto znení:
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Predmet nájmu bude využitý s ohľadom na § 2 a § 63 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov na všeobecne prospešný účel vo verejnom záujme v
športe – na vybudovanie šatní a športovísk pre žiakov základných a stredných škôl a širokú
verejnosť v súvislosti s prevádzkou zimnej tréningovej haly nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti
nehnuteľností Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov, a to do 3 rokov odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy.

a nahrádza sa textom v tomto znení:
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Predmet nájmu bude využitý s ohľadom na § 2 a § 63 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov na všeobecne prospešný účel vo verejnom záujme v
športe – na vybudovanie šatní a športovísk pre žiakov základných a stredných škôl a širokú
verejnosť v súvislosti s prevádzkou zimnej tréningovej haly nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti
nehnuteľností Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov a to do 31. 12. 2021.

V Prešove dňa 18. decembra 2020

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

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 609 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa

________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 písm.
e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
A/ s c h v a ľ u j e
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s
§ 9a) ods.9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov prenájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja
v správe správcu Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné,
IČO: 37 781 391, a to:
nájom nehnuteľného majetku pre nájomcu Slovenský červený kríž, územný spolok
Humenné
Predmet nájmu: nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 2440, k. ú. Humenné, obec Humenné, okres
Humenné a to:
- dvojpodlažná budova so súp. č. 41 na pozemku registra KN C č. 4017
- pozemok registra KN C č. 4017, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 249 m2
- priľahlá časť pozemku KN C č. 4018 o výmere 1366 m2
do nájmu nájomcu – Slovenský červený kríž, územný spolok Humenné, Kukorelliho 2315/60, 066 01
Humenné, IČO: 00416185, za nižšie uvedených podmienok:
Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom: 1,- €/rok (aj za začatý rok).
Účel nájmu: plnenie úloh podľa zákona č. 460/2007 Z. z. zákon o Slovenskom Červenom kríži a ochrane
znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Stanov Slovenského
Červeného kríža.
Doba nájmu: doba určitá 30 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Ďalšie podmienky, ktoré musia byť zo strany nájomcu dodržané:
Nájomca zabezpečí na vlastné náklady sprevádzkovanie predmetu nájmu bez možnosti kompenzácie
tak, aby ich mohol využívať na požadovaný účel. Bude uhrádzať všetky náklady a plniť všetky
povinnosti v súvislosti s predmetom a účelom nájmu (najmä: bežná údržba a prevádzka objektu

a priľahlých pozemkov, prípadná rekonštrukcia predmetu nájmu, poistenie nehnuteľností, úhrada dane
z nehnuteľností).
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Prenajaté priestory sa budú využívať na verejnoprospešné účely.

B/ b e r i e n a v e d o m i e,
z dôvodu doručenia zdôvodnenia správcu o potrebe priestorov nevyhnutných pre činnosť
Vihorlatského múzea v Humennom ako miesta pre uloženie zbierok (depozitár) a ich
ošetrovanie (reštaurovanie a konzervovanie zbierok),
žiadosť o nájom nehnuteľného majetku pre nájomcu Gréckokatolícka charita Prešov za
týchto podmienok:
Predmet nájmu: nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 2440, k. ú. Humenné, obec Humenné, okres
Humenné a to:
- budova so súp. č. 41 na pozemku registra KN C č. 4015
- pozemok registra KN C č. 4015 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 375 m2
- priľahlá časť pozemku KN C č. 4018 o výmere 555 m2
do nájmu nájomcu – Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2943/2, 080 01 Prešov, IČO: 35514388,
za nižšie uvedených podmienok:
Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom: 1,- €/rok (aj za začatý rok).
Účel nájmu: poskytovanie sociálnych služieb mladým osobám a dospelým so zdravotným postihnutím,
poskytovanie charitatívnych a verejnoprospešných služieb, poskytovanie špeciálneho sociálneho
poradenstva.
Doba nájmu: doba určitá 30 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Prenajaté priestory sa budú využívať na verejnoprospešné účely.

V Prešove dňa 18. decembra 2020
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 610 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - kúpa
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Ľudmila Slabejová,
Nová Lesná, zapísaného v k. ú. Starý Smokovec, LV č. 282, a to:
pozemku:
parcela registra C KN parcelné číslo 204/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2
stavby:
garáž, súpisné číslo 64 na pozemku registra C KN parcelné číslo 204/8, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 21 m2
spoluvlastnícky podiel 1/1
ťarchy: bez zápisu
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov, IČO: 37 870 475, za celkovú kúpnu cenu 11.000,00 €, ktorý tento majetok zveruje do
správy Strednej odbornej školy hotelovej, Horný Smokovec.

V Prešove dňa 18. decembra 2020
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 611 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 545/2020
zo dňa 24. 8. 2020
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
mení
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 545/2020 zo dňa 24. 8. 2020 k majetkovému prevodu
nehnuteľného majetku - kúpa v časti schvaľuje nasledovne:
dopĺňa sa odsek 2. v znení:
2.

zriadenie predkupného práva na dobu 10 rokov v prospech mesta Vysoké Tatry
k pozemkom uvedeným v bode schvaľuje ods.1 uznesenia.

Ostatný text uznesenia ostáva nezmenený.

V Prešove dňa 18. decembra 2020
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 612 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - kúpa
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
A.

schvaľuje

prevod nehnuteľného majetku :
A.1 z výlučného vlastníctva obce Osikov, Osikov 57, 086 42 Hertník, IČO: 00322482, a to:
a) časti miestnej komunikácie v k. ú. Osikov ako cesty III/3524 na pozemkoch uvedených v písm.
A.1 b)
b) novovytvorených parciel nachádzajúcich sa pod prevádzaným úsekom miestnej komunikácie
v bode A.1 a), parciel registra C KN:
- parcelné číslo 679/5, zastavaná plocha o výmere 7987 m2,
- parcelné číslo 675/3, zastavaná plocha o výmere 182 m2,
- parcelné číslo 679/7, zastavaná plocha o výmere 1690 m2,
odčlenených podľa geometrického plánu č. 157/2020 zo dňa 16.07.2020 vyhotoveného Geodeting
s.r.o., Barčianska 66, 040 17 Košice, IČO: 36 216 801, úradne overeného dňa 29.07.2020 pod číslom
G1-592/2020
ťarchy: bez tiarch
spoluvlastnícky podiel : 1/1
A.2 z výlučného vlastníctva obce Bartošovce, Bartošovce 148, 086 42 Hertník, IČO: 00321851, a to:
a) časti miestnej komunikácie v k. ú. Bartošovce ako cesty III/3524 na pozemkoch uvedených
v písm. A.2 b)
b) novovytvorených parciel nachádzajúcich sa pod prevádzaným úsekom miestnej komunikácie
v bode A.2 a), parciel registra C KN:
- parcelné číslo 900/2, zastavaná plocha o výmere 10 012 m2

- parcelné číslo
- parcelné číslo
- parcelné číslo
- parcelné číslo

887/3, zastavaná plocha o výmere 212 m2
899/2, zastavaná plocha o výmere 2451 m2
624/2, zastavaná plocha o výmere 4332 m2
56/11, zastavaná plocha o výmere 338 m2

odčlenených podľa geometrického plánu č. 158/2020 zo dňa 17.08.2020 vyhotoveného Geodeting
s.r.o., Barčianska 66, 040 17 Košice, IČO: 36 216 801, úradne overeného dňa 25.09.2020 pod číslom
G1-702/2020
ťarchy: bez tiarch
spoluvlastnícky podiel: 1/1
za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie o usporiadaní cestnej
siete vo vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej komunikácie ako cestu III/3524 v k. ú. Osikov
a Bartošovce, okres Bardejov, v dĺžke cca 2,400 km od napojenia na cestu III/3491 po napojenie na
cestu III/3493 a obce sa stanú vlastníkmi vyššie uvedených pozemkov.
Celková výmera zastavaná stavbou predstavuje 27 204 m2.
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov,
IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu spolu 10,00 € (pre
obec Osikov 4 €, za úsek časti miestnej komunikácie 1,00 € a za 3 pozemky pri cene 1,00 € za pozemok;
pre obec Bartošovce 6 €, za úsek časti miestnej komunikácie 1,00 € a za 5 pozemkov pri cene 1,00 € za
pozemok).

V Prešove dňa 18. decembra 2020
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 613 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Obec Krušinec,
Krušinec 67, 091 01 Krušinec, IČO: 00 330 647, k. ú. Krušinec, a to:
-

novovytvorená parcela registra CKN č. 253/7, ostatná plocha o výmere 11 m2,
novovytvorená parcela registra CKN č. 296/5, zastavaná plocha o výmere 176 m2,

odčlenená od pôvodnej parcely registra EKN č. 327/3, zastavaná plocha o výmere 393 m2,
zapísanej na LV č. 306, k. ú. Krušinec, geometrickým plánom č. 67-1/2019 zo dňa 05.09.2019,
vyhotoveným Ing. Jurajom Jechom - GEOPROJEKT, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, úradne
overeným Okresným úradom Stropkov, katastrálnym odborom, dňa 11.09.2019 pod číslom G1184/2019.
spoluvlastnícky podiel 1/1
ťarchy:
Vecné bremeno zo zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení
neskorších predpisov na parcely EKN 327/3, 338/1, 338/5 v prospech oprávneného Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a. s., IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice, spočíva v práve
prevádzkovateľa verejnej kanalizácie v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s
projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv a
údržby verejnej kanalizácie a jej pásma ochrany, vodovodných prípojok vrátane potrebných kontrolných
a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, odstraňovať a okliesňovať v nevyhnutnom
rozsahu stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky verejnej kanalizácie
vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, ak to po
predchádzajúcej výzve neurobil vlastník pozemku, jeho správca alebo užívateľ, umiestňovať na
nehnuteľnostiach orientačné označenia, ktoré je povinný udržiavať v riadnom stave v rozsahu
vyznačenom geometrickým plánom č.92/2014 overený pod č. G 1-144/2015 podľa Z 825/2016 - 7/18, Z
457/2019.

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba
ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za
celkovú kúpnu cenu 2,00 € (pri cene 1,00 € za pozemok).

V Prešove dňa 18. decembra 2020

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

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.

-2-

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 614 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa

________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku vedeného na LV č. 11269, k. ú. Prešov,
z podielového spoluvlastníctva ½ predávajúceho - Andrej Oľha, Svrčinovec
z podielového spoluvlastníctva ½ predávajúceho - Gabriela Ivančová, Prešov,
v zastúpení: Marta Jurašeková, Prešov, na základe splnomocnenia zo dňa 11. 4. 2012
-

pozemok registra E KN 1126/322, trvalý trávnatý porast o výmere 336 m2

ťarchy: bez zápisu
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba
ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, za celkovú kúpnu cenu 21.300,00 € (pri cene 63,39 €/m2).
V Prešove dňa 18. decembra 2020
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 615 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou
a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže
________________________________________________________________
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 v platnom znení
___________________________________________________________________________
A.

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

B.

schvaľuje

B.1

prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja, rodinný dom, Uzovský
Šalgov 1, zapísaného na LV č. 908, k. ú. Uzovský Šalgov, a to
stavba:
- dvojdom, súpisné číslo 1, parcelné číslo 258
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: bez zápisu
- právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba, je evidovaný na LV č. 28, parcela registra C
KN parcelné číslo 258, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 92 m2, vo vlastníctve obce
Uzovský Šalgov
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
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.

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,
− objekt je v nájme fyzických osôb, nový vlastník vstupuje do práv a povinností
prenajímateľa.
2. Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 13/2020 zo
dňa 26.08.2020, vyhotoveným znalcom Ing. Mária Mandulová, 080 01 Prešov, v zmysle
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení
neskorších predpisov, predstavuje 6.027,10 €.
3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške
stanovenej znaleckým posudkom t. j. 6.027,10 €
b) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa
c) lehota splatnosti: do 30 dní od dňa vystavenia faktúry vyhlasovateľom
d) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v lehote podľa písm. c) vrátane úhrady
ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, (nákladov za vypracovanie
znaleckého posudku, geometrického plánu, správneho poplatku za podanie návrhu na
vklad do katastra nehnuteľností)
e) súhlas s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po
zaplatení celej kúpnej ceny podľa písm. b) a c) a ostatných nákladov podľa písm. d)
f) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia celej kúpnej ceny
podľa písm. b) alebo c), alebo ostatných nákladov podľa písm. d)
g) akceptácia existujúceho nájomného vzťahu na predmet obchodnej verejnej súťaže.
4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:
a) Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského samosprávneho
kraja v lehote do __ . __ . 20__ do 13:00 hod. v zalepenej obálke s výrazným
označením:
„Obchodná verejná súťaž – rodinný dom Uzovský Šalgov – neotvárať!“
„identifikácia navrhovateľa, obchodné meno, sídlo, IČO, pri fyzickej osobe – meno,
priezvisko, adresa“
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na adresu:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Rozhodujúci je dátum a čas vyznačený na prezentačnej pečiatke podateľne Úradu
Prešovského samosprávneho kraja.
b) Návrh musí obsahovať:
– návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme podpísaný oprávnenou osobou
a v elektronickej forme na CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený na
stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o. v . s.)
– presnú identifikáciu navrhovateľa s písomným vyhlásením navrhovateľa, že
uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:
 kupujúci – fyzická osoba
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého
pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu, v prípade manželov identifikačné
údaje obidvoch, alebo
 kupujúci – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, alebo
 kupujúci – právnická osoba (PO)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný register
Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ..., alebo iný register
– súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
– doklad navrhovateľa, ktorý podá návrh do obchodnej verejnej súťaže o zložení
finančnej zábezpeky minimálne vo výške 50 % z ponúknutej ceny za nehnuteľný
majetok, ktorú zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN: SK02 8180 0000
0070 0051 9242)
– zmluva o finančnej zábezpeke podpísaná oprávnenou osobou navrhovateľa
v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený na stránke PSK www.pokraj.sk pri vyhlásení tejto o. v. s.)
– údaje o oprávnenej kontaktnej osobe, telefón, mobil, e-mail.
c) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým
navrhovateľom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
d) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky
súťaže.
e) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého
obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Navrhovatelia nemajú nárok na
náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
f) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.
g)

Navrhovateľ predložením návrhu v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením
a sprístupnením jeho osobných údajov na účel prevodu vlastníctva.
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5. Obhliadka majetku:
a) Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním
návrhu po telefonickom dohovore – Mgr. Pavol Uličný, oddelenie správy budov Ú PSK,
tel.: 051/70 81 348, email: Pavol.Ulicny@vucpo.sk.
b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

V Prešove dňa 18. decembra 2020

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

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
U Z N E S E N I E č. 616 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k návrhu na zvýšenie základného imania spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r.
o. a prevzatiu záväzku na nový peňažný vklad

________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A/ s c h v a ľ u j e
zvýšenie základného imania spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., so sídlom Hlavná 73,
080 01 Prešov, IČO: 50494970, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro,
vložka číslo 33500/P, zo sumy 6 600,00 eur na sumu 206 600,00 eur novými peňažnými vkladmi
spoločníkov v pomere zodpovedajúcom ich doterajším vkladom.
B/ s c h v a ľ u j e
prevzatie záväzku spoločníka Prešovský samosprávny kraj na nový peňažný vklad do spoločnosti
FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970, zapísanej
v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 33500/P, v sume 98 000 eur.
C/ k o n š t a t u j e,
že Prešovský samosprávny kraj nemá záujem podieľať sa na ďalšom financovaní projektu výstavby
futbalového štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove a na financovaní jeho budúcej prevádzky.
D/ ž i a d a

predsedu PSK

pripraviť návrh na prevod obchodného podielu spoločníka Prešovský samosprávny kraj za cenu výšky
vkladu spoločníka v obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., so sídlom Hlavná 73,
080 01 Prešov, IČO: 50494970, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro,
vložka číslo 33500/P, na druhého spoločníka v tejto spoločnosti, t. j. na mesto Prešov, resp. na inú osobu
a predložiť návrh na prevod uvedeného obchodného podielu na schválenie Zastupiteľstvu PSK do 28.
februára 2021.

V Prešove dňa 18. decembra 2020
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 617 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k návrhu na schválenie uzavretia zmluvy o dielo na výstavbu štadióna FUTBAL
TATRAN ARÉNA v Prešove
a k návrhu na schválenie financovania výstavby štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA
v Prešove

________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A. s c h v a ľ u j e
A.1. uzavretie zmluvy o dielo na realizáciu stavby s názvom „Výstavba štadióna FUTBAL
TATRAN ARÉNA v Prešove“ medzi objednávateľom – spoločnosťou FUTBAL TATRAN
ARÉNA, s. r. o., so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970, zapísanou v obchodnom
registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 33500/P a zhotoviteľom spoločnosťou AVA-stav, s. r .o., so sídlom Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, IČO: 43989268,
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 21431/T,
ktorá je úspešným uchádzačom verejného obstarávania nadlimitnej zákazky na uskutočnenie
stavebných prác s názvom „Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove“
s výslednou cenou za celý predmet zákazky bez DPH: 16 574 312,- eur t. j. 19 889 174,40 eur
s DPH.
A.2. investíciu spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., so sídlom Hlavná 73, 080 01
Prešov, IČO: 50494970, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro,
vložka číslo 33500/P, do realizácie stavby s názvom „Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN
ARÉNA v Prešove“:
• s výslednou cenou stavebných prác vo výške 16 574 312,00 eur bez DPH t. j. 19 889 174,40
eur s DPH
• s cenou za zabezpečenie stavebného inžinieringu, odborne spôsobilých osôb
vykonávajúcich stavebný dozor a odborne spôsobilej osoby na zabezpečenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, autorského dozoru vo výške 300 000,00 eur bez DPH t. j.
360 000,00 eur s DPH
• a obstaranie výstavby energobloku pri predpokladanej hodnote zákazky vo výške
766 801,00 eur bez DPH, t. j. 919 297,20 eur s DPH.
A.3. spolufinancovanie realizácie stavby s názvom „Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN
ARÉNA v Prešove“ formou dotácie na kapitálové výdavky pre spoločnosť FUTBAL TATRAN
ARÉNA, s. r. o., so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970, zapísanej v obchodnom
registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 33500/P, vo výške 7 237 156,00 eur
z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za podmienky finančnej spoluúčasti mesta
Prešov vo výške 7 237 156,00 eur a pri finančnej spoluúčasti Slovenského futbalového zväzu
vo výške 2 400 000,00 eur.

B. r u š í
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 91/2018 zo dňa 27. 8. 2018 v častiach A, B, bod B.1.,
vzhľadom na schválenie vyššie uvedených návrhov.

V Prešove dňa 18. decembra 2020
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.

-2-

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 618 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k návrhu na vymenovanie riaditeľa CSS Vita Vitalis Prešov
________________________________________________________________
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
vymenúva
do funkcie riaditeľky Centra sociálnych služieb Vita Vitalis Prešov
na funkčné obdobie 5 rokov
Mgr. Teréziu Sisákovú dňom 1. januára 2021.

V Prešove dňa 18. decembra 2020
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 619 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k zachovaniu pôsobnosti okresných súdov v rámci PSK –
- poslanecký návrh poslanca PhDr. Vooka, MBA, DBA
___________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A. n e s ú h l a s í
s vyradením a zrušením okresných súdov vo Svidníku, Kežmarku, Bardejove
a Starej Ľubovni na základe reformy súdnej mapy z novembra 2020
B. ž i a d a
B.1. Ministerstvo spravodlivosti SR a NR SR o zachovanie pôsobnosti okresných
súdov vo Svidníku, Kežmarku, Bardejove a Starej Ľubovni v plnom režime
B.2. predsedu PSK doručiť predmetné uznesenie Ministerstvu spravodlivosti SR
a NR SR.

V Prešove dňa 18. decembra 2020
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 620 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k návrhu odmeny hlavnému kontrolórovi PSK –
- poslanecký návrh poslanca JUDr. Bieľaka
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 19b ods. 2 zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení
schvaľuje
hlavnému kontrolórovi PSK Ing. Miroslavovi Miklošovi odmenu za alikvotnú
časť roka 2020 vo výške 30 % súhrnu poskytnutých platov v roku 2020.

V Prešove dňa 18. decembra 2020
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 621 / 2020
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 14. decembra 2020
k návrhu odmeny poslancom Zastupiteľstva PSK –
- poslanecký návrh poslanca PhDr. Hoptu, CSc.
________________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
schvaľuje
odmenu poslancom Zastupiteľstva PSK za rok 2020 vo výške jednej mesačnej
odmeny poslanca Zastupiteľstva PSK.

V Prešove dňa 18. decembra 2020

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

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová v. r.

Jozef Kanuščák v. r.
PhDr. Jozef Kičura v. r.

