
N Á V R H 
 

n a    u z n e s e n i e 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2, písm. b) zákona    NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3, písm. a) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 a 9 „Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK“ schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 185/2004 zo dňa 3. 2. 
2004 v znení zmien a doplnkov  
 
 
 
A. k o n š t a t u j e  
 

 že prevádzaný majetok uvedený v bode C.1a,C.2a, C.3, C.4, C.5 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B.  r u š í 
 
B.1 účelové určenie prevádzaného majetku uvedeného v bode C.3, C.5 tohto uznesenia, ktorý bol 

určený na výkon činností zariadení v oblasti školstva     
 
B.2 účelové určenie prevádzaného majetku uvedeného v bode C.1a, C.2a, C.4 tohto uznesenia, 

ktorý bol určený na výkon činností zariadení v oblasti kultúry    
 
C. s c h v a ľ u j e   
 
C. 1 zámenu nehnuteľného a hnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym krajom 

a Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Kežmarok, Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok, 
IČO: 31999239 bez vzájomného finančného vyrovnania a to nasledovne: 
 
a) Prešovský samosprávny kraj odníma zo správy Múzea v Kežmarku  prebytočný hnuteľný 

majetok a to: 
 

DHIM č. 
540 regály do knižnice – 6 ks 
546 regály – 3 ks 
547 regály – 5 ks 
548 regály – 5 ks 
549 regály – 5 ks 
551 sklá do vitrín so zámkami – 24 ks 
420 radiátorové kryty – 37, 64 bm 
 

 a odovzdáva ho Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, Hviezdoslavova 18,   
060 01 Kežmarok,  IČO: 31999239 

 
Všeobecná hodnota hnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 09/2008 zo dňa 
10.10.2008, vyhotoveným znalcom Ing. Jaroslavom Ganádikom predstavuje 861,78 € 
(25.962,20 Sk). Konverzný kurz 30,1260. 
 
b)  Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok, Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok, 

IČO: 31999239 odovzdáva  Prešovskému samosprávnemu kraju  nehnuteľnosť  zapísanú 
na LV č. 1716, k.ú. Kežmarok a to:  

 
        pozemok parc. č. 624 – zastavané plochy o výmere 46 m2    



 
 Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 104/2008           

zo dňa 13.10.2008, vyhotoveným znalcom Ing. Pavlom Gejdošom v zmysle vyhlášky MS SR 
č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 863,04 €  (26.000,00 
Sk). Konverzný kurz 30,1260.  

 
C. 2 zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym krajom a SCHEIDEGGER 

TRAINING INSTITUTE EUROPE , s.r.o., Hviezdoslavova 4052/59, 058 01 Poprad, IČO: 
36 488 445  bez vzájomného finančného vyrovnania a to nasledovne: 
 
a)  Prešovský samosprávny kraj odníma zo správy Podtatranského osvetového strediska v 

Poprade nehnuteľnosti zapísané na LV č. 432, k.ú. Poprad a to: 
 

pozemok  parc. č. 237  -   zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2  

 
         stavbu: garáž , súp. číslo 8283 na parcele č. 237  
 

a odovzdáva ich SCHEIDEGGER TRAINING INSTITUTE EUROPE, s.r.o., 
Hviezdoslavova 4052/59, 058 01 Poprad, IČO: 36 488 445  

 
 b)   SCHEIDEGGER TRAINING INSTITUTE EUROPE, s.r.o., Hviezdoslavova 4052/59, 

058 01 Poprad, IČO: 36 488 445  odovzdáva  Prešovskému samosprávnemu kraju  
nehnuteľnosť  zapísanú na LV č. 1726, k.ú. Spišská Sobota a to:  

 
        stavbu: garáž , súp. číslo 4883 na parcele č. 153/2  

                    
C.3  odňatie nehnuteľného majetku zo správy Školského hospodárstva Cemjata 3, Prešov 

zapísaného  na LV č. 3492,  k. ú. Prešov, a to: 
 

      pozemku:  parc. č. 15723/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 184 m2  
       parc. č. 15724/1 -  zastavané plochy a nádvoria o výmere 224 m2 
 

a jeho prevod do vlastníctva kupujúceho –  LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, 
Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica,  IČO : 36 038 351  za kúpnu cenu 1,00 € 
(30,1260 Sk). Konverzný kurz 30,1260.   

 
C.4    odňatie nehnuteľného majetku zo správy Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove a zriadenie 

záložného práva na nehnuteľnom majetku záložcu – Prešovského samosprávneho kraja, 
zapísanom na LV č. 818, k.ú. Prešov a to: 

 
pozemku: parcela č. 596 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 962 m2  
 
stavbe: dielne súpisné č. 3268 na parcele č. 596 (národná kultúrna pamiatka)  
 
ťarchy:              bez zápisu 
 
v prospech záložného veriteľa – Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Námestie Ľudovíta 
Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica,  IČO: 356 530 01, na zabezpečenie pohľadávky vo výške                      
1.610.015,221 € (48.503.318,55 Sk) zo „Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku kód projektu 111201000045 uzatvorenej dňa 11.12.2008“.   
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 7/2009 zo dňa 
24. 4. 2009, vyhotoveným znalcom Ing. Václavom Mihokom v zmysle vyhlášky MS SR                   
č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku pre účel uzatvorenia záložnej 
zmluvy zriadenie záložného práva predstavuje 1.800.000,00 € (54.226.800,00 Sk).  



 
C.5   prevod nehnuteľného majetku  v správe Gymnázia P. O. Hviezdoslava Kežmarok, zapísaného 

na LV č. 168, k.ú. Kežmarok a to:   
 
pozemku:          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 
 
 odčlenené od parc. č. 475 geometrickým plánom č. 35/2009 zo dňa                      

17.4.2009, vyhotoveným Ing. Pavlom Brutovkým GEODETICKÉ PRÁCE, 
Gaštanová 1016/11, 0860 01 Kežmarok, IČO: 34 631 763, úradne overeným 
Správou katastra Kežmarok dňa 29.4.2009 pod č. G1 286/09  

 
stavby:            rozostavaná stavba študentského domova na parc. č. 474 a parc. č. 475/2  
 
ťarchy:             bez zápisu 
 
do vlastníctva kupujúceho – Mgr. Vladimír Klimeš, bytom 8. Mája 31, 059 71 Ľubica,                    
za kúpnu cenu 67.900,00 € (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 61.800,00 € 
(1.861.786,80 Sk).  

 
 


