
C.1 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok – Múzeum Kežmarok - zámena 
nehnuteľného a hnuteľného majetku    

 
  Múzeum v Kežmarku je správcom nehnuteľného majetku – bašty mestského 

opevnenia – súp. číslo 2263 vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja postavenej na 
pozemku parc. č. 624, ktorého vlastníkom je Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok. 
V súčasnosti túto budovu múzeum využíva na depozitárne účely. V budúcnosti chce múzeum 
objekt bašty  využívať buď ako depozitáre, prípadne ju prenajímať. K tomu je potrebné mať 
vysporiadané majetkové vzťahy k pozemku s Evanjelickým cirkevným zborom. Taktiež 
v prípade využívania finančných prostriedkov z projektových aktivít je nevyhnutné mať 
vysporiadané vlastnícke vzťahy aj k pozemku pod baštou.   
  Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok užíval na základe zmluvy o výpožičke 
v dobe od 30.12.1994 do 30.12.2008 hnuteľný majetok PSK – knižničné regály, kryty na 
radiátory a sklá do vitrín. Jedná sa o prebytočný majetok v správe Múzea v Kežmarku. Tento 
prebytočný majetok bol v súlade so „Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ 
ponúknutý ostatným organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, žiadna z organizácií 
však o neho neprejavila záujem. Záujem o inventár má Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 
Kežmarok, ktorý súhlasí s kompenzáciou hodnoty pozemku za uvedený inventár. Hodnoty 
zamieňaného hnuteľného a nehnuteľného majetku stanovené znaleckými posudkami sú takmer 
totožné.  

  Správca majetku so zámenou súhlasí. Komisia kultúry a národnostných menšín pri Z – 
PSK uznesením č.33/2009 zo dňa 30.4.2009 odporúča zastupiteľstvu navrhovanú zámenu 
schváliť. Návrh bol prejednaný v Komisii pre správu majetku pri Z – PSK dňa 18.5.2009 
s prijatím  uznesenia, v ktorom komisia odporúča zámenu schváliť.   

 
C.2  SCHEIDEGGER TRAINING INSTITUTE EUROPE, s.r.o., Popr ad – zámena  

nehnuteľností 
 

   Žiadateľ – SCHEIDEGGER TRAINING INSTITUTE EUROPE, s.r.o., Poprad 
požiadal v r. 2007 Prešovský samosprávny kraj o prevod garáže o výmere 20 m2 
nachádzajúcej sa v radovej zástavbe na ulici Dominika Tatarku, ktorá je vo vlastníctve PSK, 
v správe Podtatranského osvetového strediska v Poprade a to zámenou za novú garáž, ktorú sa 
žiadateľ zaviazal vybudovať na pozemku vo vlastníctve PSK v areáli Podtatranského 
osvetového strediska v Poprade – Spišskej Sobote. Po prejednaní zmluvy o uzavretí budúcej 
zámennej zmluvy v príslušných komisiách (Komisia kultúry a národnostných menšín pri Z – 
PSK – uznesenie č. 13/2007 zo dňa 14.3.2007 a Komisia pre správu majetku pri Z – PSK – 
uznesenie č.  12/2007 zo dňa 21.05.2007), Zastupiteľstvo PSK uznesením č. 213/2007  zo dňa 
5.6.2007 predmetnú zmluvu schválilo. Po podpise zmluvy druhá zmluvná strana ako investor 
v súlade s touto zmluvou realizovala na vlastné náklady na pozemku parc. č. 153 (vlastník 
PSK) v areáli Podtatranského osvetového strediska v Spišskej Sobote výstavbu novej garáže, 
jej geometrické porealizačné zameranie, kolaudačné rozhodnutie a zápis v katastri 
nehnuteľností. Nová garáž je vo vlastníctve SCHEIDEGGER TRAINING INSTITUTE 
EUROPE, s.r.o., Poprad.  

    V čl. 2.4 „zmluvy o budúcej zmluve...“ sa zmluvné strany dohodli, že po výstavbe 
garáže uzavrú riadnu zámennú zmluvu, čím budú finančne vyrovnaní (čl. 3.1). Obstarávacie 
náklady na výstavbu novej garáže uhradené druhou zmluvnou stranou predstavujú čiastku 
16.340 € (492.273,00 Sk).  

   Táto zámena je pre PSK výhodná z hľadiska situovania objektov, ako aj z hľadiska 
finančného, lebo  pôvodná stará garáž na ul. D. Tatarku sa stala z dôvodu presťahovania POS 
z pôvodných priestorov na námestí Sv. Egídia do Spišskej Soboty nedostupná a  zámenou 
získa PSK novú garáž priamo v areáli Podtatranského osvetového strediska.   

Návrh bol prejednaný v Komisii pre správu majetku pri Z – PSK dňa 18.5.2009 
s prijatím  uznesenia, v ktorom komisia odporúča Zastupiteľstvu PSK zámenu nehnuteľností 
v zmysle uzatvorenej a zastupiteľstvom schválenej zmluvy o budúcej zámennej zmluve 
schváliť.   
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C.3 Prevod pozemkov  v správe  Školského hospodárstva Cemjata  do   vlastníctva   LESY 
Slovenskej republiky š.p. Banská Bystrica 

 
   Predmetom predloženého návrhu je prevod pozemkov v správe Školského 

hospodárstva Cemjata tvoriacich lesnú príjazdovú cestu do vlastníctva Lesy Slovenskej 
republiky, štátny podnik,  Banská Bystrica. 

   Lesy SR, š.p. Banská Bystrica v zastúpení Odštepným závodom Prešov požiadali 
PSK o delimitáciu dvoch pozemkov o celkovej výmere 408 m2.  Na základe listiny o 
„Zverení lesného majetku štátu“ MP SR 344/2003 – 710 zo dňa 24.6.2004 a dodatku zo dňa 
5.1.2005 k listine o „Zverení lesného majetku štátu“ MP SR č. 344/2003 zo dňa 24.6.2004, 
Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, delimitovali Prešovskému samosprávnemu kraju ako 
zriaďovateľovi Školských lesov Strednej lesníckej školy v Prešove – Cemjate, t.j. nájomcovi 
lesných pozemkov vo vlastníctve SR, v  správe Lesy SR, š.p., okrem ďalších nehnuteľností 
nesprávne aj  parcelu 15723/2  o výmere 184 m2 – zastavaná plocha a parcelu 15724 
o výmere 386 m2  - zastavaná plocha, ktorá v tom čase bola ešte v celku. Tieto nehnuteľnosti 
sú v súčasnosti zapísané na LV č. 3492, k.ú. Prešov a sú vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja. 

Lesy SR, š.p. pri podrobnom skúmaní svojho majetku nachádzajúceho sa na LUC 
Cemjata  zistili, že parcely č. 15723/2 – zastavaná plocha o výmere 184 m2 a parcela č. 
15724/1 – zastavaná plocha o výmere 224 m2 nemali byť predmetom delimitácie, pretože sú 
súčasťou lesných pozemkov a ako také mali ostať vo vlastníctve štátu. Parcela 15723/2 
o výmere 184 m2 vznikla zmenou hranice intravilánu mesta Prešov z parcely 15723 – lesný 
pozemok, ktorý je v správe Lesov SR, š.p. a parcela 15724/1 o výmere 224 m2 (v čase 
delimitácie p.č. 15724 o výmere 386 m2) vznikla geometrickým plánom č.51/2005 zo dňa 
30.6.2005 vypracovaného z dôvodu predaja bytového domu na pozemku parc.č. 15729 a 
priľahlých pozemkov a ako také nemali byť predmetom delimitácie z vlastníctva SR do 
vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja.  

V skutočnosti obidve parcely zaberajú príjazdovú lesnú cestu k odvoznému miestu 
a priľahlým lesným pozemkom vo vlastníctve Slovenskej republiky a v  správe Lesov SR, š.p., 
cesta má pre  nich strategický význam, pretože im umožňuje technologické sprístupnenie 
okolitých lesných porastov. Správca majetku – Školské hospodárstvo Cemjata – Prešov voči 
delimitácii do vlastníctva  Lesov SR, š.p. Banská Bystrica nemá námietky. 

V zmysle vyššie uvedeného bol žiadateľom predložený aj príslušný návrh 
delimitačného protokolu. Vzhľadom na skutočnosť, že zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku 
vyšších územných celkov upravuje podmienky prevodu majetku z vlastníctva Slovenskej 
republiky do vlastníctva vyššieho územného celku a jeho následné nakladanie s takto 
nadobudnutým majetkom, ale  spätnú delimitáciu majetku z vlastníctva vyššieho územného 
celku do vlastníctva štátu neupravuje, táto by nemala oporu v zákone. Ak došlo zo strany štátu 
k delimitácii aj takého majetku, ktorý nemal byť predmetom delimitácie a mal ostať vo 
vlastníctve SR, jediný spôsob ako tento nehnuteľný majetok vrátiť do vlastníctva štátu je 
zmluvný prevod za symbolickú cenu v súlade s § 9, ods. 3 citovaného zákona a § 9 ods. 6, 
písm. h „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“, tak ako je uvedené v návrhu na 
uznesenie.     
  Komisia školstva, telesnej výchovy a športu pri Z- PSK uznesením č. 40/2009 zo dňa 
21.4.2009 odporučila Zastupiteľstvu PSK prevod pozemkov do vlastníctva kupujúceho – Lesy 
SR, š.p. Banská Bystrica za kúpnu cenu 1 € schváliť. 

Materiál  bol prejednaný v Komisii pre správu majetku pri Z – PSK dňa 18.5.2009 
s prijatím  uznesenia, v ktorom komisia odporúča Zastupiteľstvu PSK prevod pozemkov do 
vlastníctva kupujúceho – Lesy SR, š.p. Banská Bystrica za kúpnu cenu 1 € schváliť. 
  

C.4 Zriadenie záložného práva na nehnuteľnom majetku záložcu – Prešovského 
samosprávneho kraja v prospech záložného veriteľa – Slovenská agentúra pre cestovný 
ruch  

  Správca majetku – Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove v súlade s § 7 ods. 1 
„Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení označil predmetný 
nehnuteľný majetok za prebytočný majetok, ktorý trvale nepotrebujeme na plnenie jeho úloh. 
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Medzi Ministerstvom hospodárstva SR, ako riadiacim orgánom pre Sektorový 
operačný program Priemysel a služby (ďalej len „RO pre SOP PS“) v mene ktorého koná 
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program 
Priemysel a služby (ďalej len „SO/RO“) Slovenská agentúra pre cestovný ruch (ďalej len 
SaCR) na jednej strane a konečným prijímateľom - PSK bola dňa uzatvorená dňa 11.12.2008 
„Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku kód projektu 111201000045“ (ďalej 
len „Zmluva o NFP) 

Účelom poskytnutia finančného príspevku je podpora prijímateľa formou refundácie 
oprávnených výdavkov v schválenej výške finančného príspevku a to po predložení 
potrebných zúčtovacích dokladov. Implementáciou tohto projektu Prešovský samosprávny 
kraj získal finančné prostriedky na rekonštrukcie objektov, ktoré to už veľmi súrne potrebovali 
a zároveň zhodnotil svoj majetok investíciami do rekonštrukcie významných historických 
budov na území PSK.  

Projekt sa dotýka kultúrno-historických pamiatok v Prešovskom samosprávnom kraji 
v okresoch Stará Ľubovňa, Kežmarok, Bardejov a Humenné s cieľom v Starej Ľubovni  
(stabilizácia múra hradu, vybudovanie sociálnych zariadení, úprava príjazdovej cesty 
a výmena šindľovej strechy), v Kežmarku (rekonštrukcia hradu, vybudovanie novej 
expozitúry a oprava strechy), v Bardejove (výmena strešnej krytiny na objekte Stolárska 
dielňa v Múzeu ľudovej architektúry v Bardejovských kúpeľoch, rekonštrukcia dreveného                                   
kostolíka z Mikulášovej, obnova Múzea ľudovej architektúry v Bardejovských kúpeľoch 
a oprava skanzenu v Bardejovských kúpeľoch), v Humennom (oprava balkóna Vihorlatského 
múzea, rekonštrukcia dobovej studne na nádvorí kaštieľa, rekonštrukcia osvetlení v expozícií 
ľudovej architektúry a bývania, rekonštrukcia sociálnych zariadení vo Vihorlatskom múzeu.                         

Finančné zdroje pre všetky aktivity boli poskytnuté Úradom Prešovského 
samosprávneho kraja.  

Uzatvorením „Zmluvy o NFP“ vznikla PSK povinnosť uzavrieť zmluvu o zriadení 
záložného práva, predmetom ktorej má byť nehnuteľný majetok PSK. Jej podpisom sa splnia 
všetky podmienky pre refundáciu finančných prostriedkov projektu zo strany SO/RO pre 
SOP PS, ktorým je SACR.  

Výsledná suma oprávnených nákladov za VUC po odsúhlasení predstavuje 
1.694.752,864 € s DPH (51.056.124,79 Sk).  

Pohľadávka (NFP zo „Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku kód 
projektu 111201000045“) predstavuje 1.610.015,221 €  (48.503.318,55 Sk).  
 Záložné právo zanikne okamžikom splnenia všetkých povinností záložcu v prospech 
záložného veriteľa, ktoré vyplývajú zo „Zmluvy o NFP“.  
 Komisia pre správu majetku uznesením č. 34/2009 zo dňa 18.5.2009, v bode C.4,                       
Zastupiteľstvu PSK odporučila schváliť navrhované zriadenie záložného práva na 
predmetnom nehnuteľnom majetku PSK. 
 

C.5   Odpredaj  rozostavanej  stavby  študentského domova  v  k. ú.  Kežmarok,                       
v správe Gymnázia P.O. Hviezdoslava Kežmarok, do vlastníctva kupujúceho                             
– Mgr. Vladimíra Klimeša  

 
  Predmetom prevodu je rozostavaná stavba objektu „študentského domova pre 

stredoškolskú mládež“ v k.ú. Kežmarok  v štádiu rozostavanosti hrubej stavby. 
  Správca majetku v Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku na základe nového 

geometrického plánu č. 35/2009 a nového znaleckého posudku č. 68/2009 označil za 
prebytočný majetok: rozostavanú stavba študentského domova na parc. č. 474 a parc. č. 475/2  
a pozemky parc. č. 474  – zastavané plochy a nádvoria o výmere 374 m2, parc. č. 475/2                     
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2,  parc. č. 475/1 – záhrady o výmere 91 m2.                
 Mgr. Vladimír Klimeš doručil dňa 18.5.2009 PSK novú žiadosť o odpredaj vyššie 
uvedeného nehnuteľného majetku.  

  V žiadosti formou záväznej cenovej ponuky ponúkol za vyššie uvedený nehnuteľný 
majetok navýšenú kúpnu cenu 67.9000,00 eur (2.045.555,00 Sk). 

  K žiadosti v prílohe doložil výpis z účtu, ktorým deklaruje, že má zabezpečené 
finančné prostriedky na kúpu uvedených nehnuteľností. 
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  Predmetný nehnuteľný majetok po odkúpení chce dostavať a využívať ako 
malometrážne štartovacie byty pre mladé rodiny.  

  V žiadosti ďalej uviedol, že Mesto Kežmarok ku dňu podania žiadosti eviduje 230 
žiadostí o pridelenie bytu.   

  Komisia pre správu majetku uznesením č. 34/2008 zo dňa 18.5.2009, v bode C.5                       
Zastupiteľstvu PSK odporučila schváliť navrhovaný odpredaj predmetného prebytočného 
nehnuteľného majetku PSK záujemcovi – Mgr. Vladimírovi Klimešovi, za kúpnu cenu 
67.9000,00 eur (2.045.555,00 Sk). 
 Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 
68/2009 zo dňa 18.5.2009, vyhotoveným znalcom Ing. Petrom Repčákom v zmysle vyhlášky 
MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 61.800.000,00 
€ (1.861.786,80 Sk).  
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Prílohy k bodu: 
 

C.1 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok – Múzeum Kežmarok - zámena 
nehnuteľného a hnuteľného majetku    

 
1. LV č. 964, k.ú. Kežmarok – bašta vo vlastníctve PSK     

2. LV č. 1716, k.ú. Kežmarok – pozemok pod baštou vo vlastníctve Cirkevného zboru 

ECAV na Slovensku    

3. situácia  

4. zoznam hnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe Múzea v Kežmarku 

5. uznesenie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Z – PSK č. 33/2009 zo dňa 

30.4.2009  

6. uznesenie Komisie pre správu majetku pri Z – PSK č. 34/2009 zo dňa 18.5.2009 (viď 

spoločné prílohy) 

 
Prílohy k bodu: 
 
C.2 SCHEIDEGGER TRAINING INSTITUTE EUROPE, s.r.o., Poprad – zámena 

nehnuteľností 
 

   1. zmluva o uzavretí budúcej zámennej zmluvy 

2.   uznesenie Z – PSK č. 213/2007 zo dňa 5.6.2007 – príslušná časť 

3. situácia - kópia z katastrálnej mapy – garáž vo vlastníctve PSK  

4. LV č. 432, k.ú. Poprad – garáž vo vlastníctve PSK, k.ú. Poprad     

5. LV č. 293 - pozemok pod novovybudovanou garážou parc. č. 153/2 vo vlastníctve PSK, 

k.ú. Sp. Sobota  

6. situácia – GP č. 17119448-58/2008 – nová garáž - vlastník  SCHEIDEGGER   

TRAINING INSTITUTE EUROPE, s.r.o., Poprad    

7. LV č. 1726 – nová garáž – vo vlastníctve  SCHEIDEGGER   TRAINING INSTITUTE 

EUROPE, s.r.o., Poprad    

9.  uznesenie Komisie pre správu majetku pri Z – PSK č. 34/2009 zo dňa 18.5.2009 (viď 

spoločné prílohy) 

 

Prílohy k bodu: 
 

C.3 Prevod pozemkov  v správe  Školského hospodárstva Cemjata  do   vlastníctva   LESY 
SR, š.p. Banská Bystrica 

  
a. výpis z LV č. 3492, k.ú. Prešov – vlastník PSK 

b. výpis z LV č. 3472 – vlastník SR v správe Lesy SR, š.p. Banská Bystrica 

c. situácia     
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d. uznesenie Komisie školstva, telesnej výchovy a športu pri Z- PSK č. 40/2009 zo dňa 

21.4.2009 

e. uznesenie Komisie pre správu majetku pri Z – PSK č. 34/2009 zo dňa 18.5.2009 

(viď spoločné prílohy) 

 
 
Prílohy k bodu: 
  

C.4 Zriadenie záložného práva na nehnuteľnom majetku záložcu – Prešovského 
samosprávneho kraja v prospech záložného veriteľa – Slovenská agentúra pre cestovný 
ruch  

 
1. Výpis z LV č. 818, k.ú. Prešov      

2. Kópia z katastrálnej mapy č.z.  4062/09, k.ú. Prešov 

3. Uznesenie Komisie pre správu majetku pri Zastupiteľstve PSK                                              

č. 34/2009 zo dňa 18.5.2009 (viď. spoločné prílohy)  

4. Fotodokumentácia (viď. prezentácia – Mickrosoft PowerPoint)  
 

Prílohy k bodu:  
 
C.5   Odpredaj  rozostavanej  stavby  študentského domova  v  k. ú.  Kežmarok,                       

v správe Gymnázia P.O. Hviezdoslava Kežmarok, do vlastníctva kupujúceho                             
– Mgr. Vladimíra Klimeša  

 
 

1. Výpis z LV č. 168, k.ú. Kežmarok      

2. Geometrický plán č. 35/2009 zo dňa 17.4.2009 – situácia   

3. Uznesenie komisie pre správu majetku pri Zastupiteľstve PSK                                                      

č. 34/2009 zo dňa 18.5.2009 (viď. spoločné prílohy)  

4. Fotodokumentácia (viď. prezentácia – Mickrosoft PowerPoint)  
 

 
Spoločné prílohy:  
 

1. Uznesenie komisie pre správu majetku pri Zastupiteľstve PSK                                                     

č. 34/2009  zo dňa 18.05.2009  

 
 


