
Dôvodová správa: 
 

Materiál bol vypracovaný v súlade  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 § 10 ods. 6 písm. c) až f) „Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK“ v platnom znení  
 
 
 

Predmetom predkladaného návrhu je prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku 
PSK – pozemkov a stavieb v k.ú. Humenné v správe Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné,  
spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.  

 
Materiál bol prerokovaný: 
� Komisiou školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK  uznesením 
č. 35/2016 zo dňa 04.07.2016 s prijatím uznesenia s kladným odporúčaním. 

� Komisiou správy majetku pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia s kladným 
odporúčaním..  

 
O navrhovanom prevode rozhodne zastupiteľstvo vyššieho územného celku nadpolovičnou 

väčšinou prítomných poslancov.  
 
Zastupiteľstvo PSK v súlade § 9 ods. 3 písm. a)  zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 

vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva 
nehnuteľného majetku vyššieho územného celku.    
 

Zastupiteľstvo PSK v súlade § 9 ods. 3 písm. b)  zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov schvaľuje podmienky obchodnej verejnej 
súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vyššieho územného celku realizovať na 
základe obchodnej verejnej súťaže. 

 
Úrad PSK v súlade s § 9a ods. 2 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov pri prevode vlastníctva majetku vyššieho územného celku na 
základe O.V.S. zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na svojej 
internetovej stránke a v regionálnej tlači. Oznámenie v regionálnej tlači má obsahovať aspoň miesto, 
kde sú zverejnené podmienky O.V.S.. 

 
Úrad PSK v súlade s § 9a ods. 3 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov podmienky O.V.S. uverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou 
na podávanie návrhov do O.V.S.. 

 
Otváranie obálok s ponukami záujemcov zabezpečuje výberová komisia, menovaná predsedom 

samosprávneho kraja. Členom výberovej komisie je povinne podpredseda PSK alebo predseda komisie 
správy majetku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


