
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.  

 
Obchodná akadémia v Humennom je správcom nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

Prešovského samosprávneho kraja,  zapísaného na LV č. 8358, k. ú. Humenné,  a to: pozemok 
registra CKN:   parcelné číslo 4015 zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 375 m2, 

parcelné číslo 4016 zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 492 m2, 
parcelné číslo 4017 zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 249 m2, 
parcelné číslo 4018 zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 4122 m2. 

V celkovej výmere 5238 m2 a stavieb: 
Stavba súpisné číslo 39 na pozemku registra C KN parcelné číslo 4016 zastavané plochy 
a nádvoria porasty o výmere 492 m2, (učebný pavilón č. 1), 
Stavba súpisné číslo 41 na pozemku registra C KN parcelné číslo 4015 zastavané plochy 
a nádvoria porasty o výmere 375 m2, (učebný pavilón č. 3), 

Stavba súpisné číslo 41 na pozemku registra C KN parcelné číslo 4017 zastavané plochy 
a nádvoria porasty o výmere 249 m2, (učebný pavilón č. 2), s príslušenstvom: Spojovacie 
prístrešky, Oplotenie Areálu Nám. Slobody k.ú. Humenné, Vodovodná prípojka,  Kanalizácia, 
Vodomerná šachta 2 ks, NN prípojka, Spevnené plochy – asfaltové pri hospodárskom pavilóne 
a vstupe, Spevnené plochy – asfaltové pri učebnom pavilóne č. 1, Spevnené plochy – asfaltové 
pri učebnom pavilóne č. 2.  
 
 Popis stavby: všetky 3 stavby (učebný pavilón č. 1,2 a 3), slúžia ako budovy pre výuku 
a výchovu. Boli postavené v roku 1970. Všetky objekty prešli rekonštrukciou. Na stavbách boli 
vymenené vonkajšie okná a vstupné dvere za plastové s izolačným dvojsklom, sociálne priestory 
na podlažiach, odsávací systém WC, elektroinštalácia, bol namontovaný kamerový systém 
ochrany objektov, ako aj úprava a vymaľovanie chodbových a učebných priestorov. Areál je 
napojený na mestský vykurovací systém so zrekonštruovaným vstupným výmenníkom tepla, 
verejný vodovod, kanalizáciu. Zemný plyn v areáli nie je, no je možnosť napojenia. 
 Stavba je dvojpodlažná bez podpivničenia. Vnútorné omietky sú hladké vápenaté. 
Strecha je rovná dvojplášťová s hydroizoláciou – 2x asfaltový modifikovaný pás 
s vyspádovaním do strešných vpustí. Podľa projektu je zateplená polystyrénom hr.100 mm 
s domurovaním atiky vo výške 300mm. 

 
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK  

uznesením č. 35/2016 zo dňa 04.07.2016 Zastupiteľstvu PSK v bode D.1 odporučila odpredať 
prebytočný nehnuteľný majetok formou obchodnej verejnej súťaže. 

 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve PSK uznesením číslo 18/2016 zo dňa 

19.07.2016 Zastupiteľstvu PSK odporúča schváliť prevod prebytočného nehnuteľného majetku 
PSK spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej 
súťaže.  

 
 Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 33/216 
zo dňa 6.6.2016, vyhotoveným znalcom Ing. Ján Sitko, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 
Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 
963.134,03 €, z toho stavby 795.256,13 €, pozemky 167.877,90 €, pri jednotkovej cene 
pozemkov 32,05 €/m2. 

 
 
 
 
 


