
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 § 9a) ods.8 písm. a) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v 
znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ 
v platnom znení a čl. VII. Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK  
__________________________________________________________________________________ 

 
Predmetom návrhu je zmena uznesenia z 5. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 62/2014 zo dňa 

24.06.2014, k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK v časti B. schvaľuje,                                    
v bode B.10 – B.21 (k predaju spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v správe DAD Prešov 
vlastníkom bytov).  

 
Uvedeným  uznesením bol schválený prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch                     

(na zastavanom pozemku, priľahlom pozemku a pozemku zastavanom výťahovou šachtou) kupujúcemu 
– Tobistav s.r.o., pôvodnému vlastníkovi rozostavaných bytov č.10-č.14  (vchod 174), č.13 -15 (vchod  
170), 3. mezanín), č. 16-19 (vchod 172, 3 mezanín), vo veľkosti podielu príslušnému k uvedeným 
rozostavaným bytom.  

 
Kupujúci – Tobistav s.r.o., kúpnu zmluvu nepodpísal ani po opakovaných výzvach. Predmetné 

rozostavané byty skolaudoval a následne už ako byty odpredal novým vlastníkom. Vklad do katastra v 
prospech posledného nového vlastníka bytu bol povolený až dňa 06.06.2016. 

 
Správca majetku – DAD Prešov oslovil nových (aktuálnych) vlastníkov bytov s návrhom na  

majetkovoprávne usporiadanie spoluvlastníckeho podielu PSK na pozemkoch príslušných k bytom 
v ich vlastníctve, za podmienok schválených pre pôvodného kupujúceho – Tobistav, s.r.o..                            
Noví vlastníci dotknutých bytov podali žiadosti správcovi majetku, ktorý ich odstúpil Úradu PSK. 

 
Návrh na zmenu uznesenia vychádza z  aktuálneho právneho stavu, ktorým PSK                            

reaguje na:   
 
� Zmenu v osobe kupujúceho: 
  Z pôvodného kupujúceho Tobistav s.r.o. - na nových kupujúcich - aktuálnych vlastníkov 

bytov, ktorí sú na listoch vlastníctva zapísaní ako výluční vlastníci bytov, podieloví alebo 
bezpodieloví spoluvlastníci bytov. 

  
� Zmenu charakteru stavby: 

Rozostavané byty sa po kolaudácií zmenili na byty), vrátane zmeny číslovania bytov (v bode 
B.15 – B.21 sa čísla zmenili na č.13 – č.19) 
   

� Zmenu čísla listu vlastníctva 
Pri odpredávanom spoluvlastníckom podiele podiel PSK na pozemku registra C KN parcelné 
číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 m2 (zastavaný pozemok). Pôvodne bol 
zapísaný na LV č. 12495, k. ú. Prešov. Po zrealizovaných a ukončených prevodoch (v bode 
B.1 –B.9) je už aktuálne je zapísaný na novom LV č. 16181, k. ú. Prešov, vo veľkosti 5663 / 
85535). 

 
Návrh bol prerokovaný Komisiou správy majetku pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia 

č. 18/2016 zo dňa  19 .07. 2016 s kladným odporúčaním.  
   
  V tomto zmysle je potrebné uznesenie zmeniť. 

 
O navrhovanej zmene uznesenia rozhodne zastupiteľstvo vyššieho územného celku 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 



 


