
N Á V R H 
 

na zmenu uznesenia  
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 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  
__________________________________________________________________________________ 
 
 
mení   
 
uznesenie z 5. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 62/2014 zo dňa 24.06.2014, k majetkovým prevodom 
nehnuteľného majetku PSK v časti B. schvaľuje, bodoch B.10 - B.21 nasledovne:   
 
vypúšťa sa text v bode B.10– B.21 a nahrádza sa textom v tomto znení:  
 
B.10 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     

 
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 

m2, zapísaného na LV č. 16181, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5663 / 85535 
(zastavaný pozemok) 

 
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2, 

zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5663 / 212839       
(priľahlý pozemok) 

 
ťarchy: bez zápisu  
 
a jeho prevod v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Mgr. Miroslava Staneková, rod. Staneková, Bratislavská 6465/8, 080 01 Prešov,                          
za kúpnu cenu 759,00 €, pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 630,56 € (pri cene 
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 10, vchod číslo 174, 3. mezanín bytového domu súpisné 
číslo 8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748 a podielu 5663 / 85535 na spoločných 
častiach a spoločných zaradeniach domu, zapísaného na LV č. 9047, k. ú. Prešov, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 
 

B.11 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     
 
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 

m2, zapísaného na LV č. 16181, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5391 / 85535 
(zastavaný pozemok) 

 
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2, 

zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5391 / 212839          
(priľahlý pozemok) 



 
ťarchy: bez zápisu  
 
a jeho prevod v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Etela Sabolová, rodné priezvisko Timková, miesto trvalého pobytu  Dlhá 557/63, 089 01 
Svidník, za kúpnu cenu 722,66 €, pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 600,37 € (pri cene 
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 11, vchod číslo 174, 3. mezanín bytového domu súpisné 
číslo 8687 na pozemku registra C KN s parcelné číslo 5748, LV č. 9047, k. ú. Prešov a podielu 
5391 / 85535 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu, spoluvlastnícky podiel 
1/1. 
 

B.12 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     
 
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 

m2, zapísaného na LV č. 16181, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7785 / 85535 
(zastavaný pozemok) 

 
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2, 

zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, v spoluvlastnícky podiel 7785 / 212839  (priľahlý 
pozemok) 

 
ťarchy: bez zápisu  
 
a jeho prevod v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do bezpodielového spoluvlastníctva  
kupujúcich – Patrik Zlatohlavý,  rodné priezvisko Zlatohlavý, miesto trvalého pobytu 17. 
novembra 174, 080 01 Prešov a manželka Denisa Zlatohlavá, rodné priezvisko Fedorová, 
miesto trvalého pobytu Kukorelliho 1115/28, 085 01 Bardejov, za kúpnu cenu 1.043,28 €, 
pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 866,76 € (pri cene 
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci sú bezpodielovými spoluvlastníkmi bytu číslo 12, vchod číslo 174, 3. mezanín 
bytového domu súpisné číslo 8687 na pozemku registra C KN s parcelné číslo 5748, LV č. 
9047, k. ú. Prešov a podielu 7785 / 85535 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach 
domu, spoluvlastnícky podiel 1/1. 
 

B.13 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     
 
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 

m2, zapísaného na LV č. 16181, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7576  / 85535 
(zastavaný pozemok) 

 



b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2, 
zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7576 / 212839  (priľahlý 
pozemok) 

 
ťarchy: bez zápisu  
 
a jeho prevod v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva                                     
kupujúcich – Stanislav Čorej, rodné priezvisko Čorej, miesto trvalého pobytu Janouškova 
5005/2, 080 01 Prešov a manželka PhDr. Jana Čorejová, rodné priezvisko Petrašková, 
miesto trvalého pobytu Janouškova 5005/2, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 1.015,45 €, pri 
cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 843,64 € (pri cene 
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci sú bezpodielovými vlastníkmi je vlastníkom bytu číslo 13, vchod číslo 174, 3. 
mezanín bytového domu súpisné číslo 8687 na pozemku registra C KN s parcelné číslo 5748, 
LV č. 9047, k. ú. Prešov a podielu 7576 / 85535 na spoločných častiach a spoločných 
zaradeniach domu, spoluvlastnícky podiel 1/1. 
 

B.14 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     
 
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 

m2, zapísaného na LV č. 16181, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7440 / 85535 
(zastavaný pozemok) 

 
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2, 

zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7440 / 212839       
(priľahlý pozemok) 

 
ťarchy: bez zápisu  
 
a jeho prevod v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Anna Angelovičová, rodné priezvisko Angelovičová, miesto trvalého pobytu Kamenná 
158, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 997,05 €, pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 828,36 € (pri cene 
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 14, vchod číslo 174, 3. mezanín bytového domu súpisné 
číslo 8687 na pozemku registra C KN s parcelné číslo 5748, LV č. 9047, k. ú. Prešov a podielu 
7440 / 85535 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu, spoluvlastnícky podiel 
1/1. 
 

B.15 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     
 
pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, 
zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 8360 / 127304                             
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou) 



 
ťarchy: bez zápisu  
 
a jeho prevod v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Zuzana Sabolová, rodné priezvisko Sabolová, miesto trvalého pobytu Exnárova 
6627/26, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 21,16 €, pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 19,87 € (pri cene pozemku 
zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 13, vchod číslo 170, 3. mezanín bytového domu súpisné číslo 
3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu 8360 / 127304 na spoločných 
častiach a spoločných zaradeniach domu, zapísaného na LV č. 13072, k. ú. Prešov, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 

 
B.16 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     

 
pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, 
zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 6630 / 127304                     
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou) 
 
ťarchy: bez zápisu  

 
a jeho prevod v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Anna Tobiášová, rodné priezvisko Tobiášová, miesto trvalého pobytu Volgogradská 
4794/78, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 16,79 €, pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 15,77 € (pri cene pozemku 
zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 14, vchod číslo 170, 3. mezanín bytového domu súpisné číslo 
3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu 6630 / 127304 na spoločných 
častiach a spoločných zaradeniach domu, zapísaného na LV č. 13072, k. ú. Prešov, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 

 
B.17 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     

 
pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, 
zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 8744 / 127304                    
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou) 
 
ťarchy: bez zápisu  

 
a jeho prevod v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do podielového spoluvlastníctva kupujúcich – 
Korba, rodné priezvisko Korba, miesto trvalého pobytu Magurská 13, 080 01 Prešov,   
spoluvlastnícky podiel 1/2 a Natália Soľanková, rodné priezvisko Soľanková, miesto 
trvalého pobytu Karpatská 6940/18, 080 01 Prešov, spoluvlastnícky podiel 1/2,                            
za kúpnu cenu 22,08 €, pri cene 23,00 €/m2. 



 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 20,74 € (pri cene pozemku 
zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci sú podielovými spoluvlastníkmi bytu číslo 15, vchod číslo 170, 3. mezanín bytového 
domu súpisné číslo 3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu 8744 / 
127304 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu, zapísaného na LV č. 13072, 
k. ú. Prešov, každý v spoluvlastníckom podiele 1/2. 

 
B.18 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     

 
pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, 
zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5928 / 127304                       
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou) 
 
ťarchy: bez zápisu  

 
a jeho prevod v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– MUDr. Ľubomír Mihalkanin, rodné priezvisko Mihalkanin, miesto trvalého pobytu 
Dlhá 507/11, 089 01 Svidník, za kúpnu cenu 14,95 €, pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 14,04 € (pri cene pozemku 
zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 16, vchod číslo 172, 3. mezanín bytového domu súpisné číslo 
3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu 5928 / 127304 na spoločných 
častiach a spoločných zaradeniach domu, zapísaného na LV č. 13072, k. ú. Prešov, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 

 
B.19 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     

 
pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, 
zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7513 / 127304                    
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou) 
 
ťarchy: bez zápisu  

 
a jeho prevod v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Monika Fábryová, rodné priezvisko Fábryová, miesto trvalého pobytu 17. novembra 
3748/172, za kúpnu cenu 19,09 €, pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 17,93 € (pri cene pozemku 
zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 17, vchod číslo 172, 3. mezanín bytového domu súpisné číslo 
3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu  7513 / 127304 na spoločných 



častiach a spoločných zaradeniach domu, zapísaného na LV č. 13072, k. ú. Prešov, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 

 

B.20 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     
 
pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, 
zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 6255 / 127304                       
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou) 
 
ťarchy: bez zápisu  

 
a jeho prevod v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Mgr. Peter Slanina, rodné priezvisko Slanina, miesto trvalého pobytu 17. novembra 
3748/172, za kúpnu cenu 15,87 €, pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 14,90 € (pri cene pozemku 
zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 18, vchod číslo 172, 3. mezanín bytového domu súpisné číslo 
3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu 6255 / 127304 na spoločných 
častiach a spoločných zaradeniach domu, zapísaného na LV č. 13072, k. ú. Prešov, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 

 
B.21 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     

 
pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, 
zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 8898 / 127304                      
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou) 
 
ťarchy: bez zápisu  

 
a jeho prevod v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Ivana Brejová, rodné priezvisko Brejová, miesto trvalého pobytu Tehelná 601/9, 087 01 
Giraltovce, za kúpnu cenu 22,54 €, pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 21,17 € (pri cene pozemku 
zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 19, vchod číslo 172, 3. mezanín bytového domu súpisné číslo 
3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu 8898 / 127304 na spoločných 
častiach a spoločných zaradeniach domu, zapísaného na  LV č. 13072, k. ú. Prešov, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 

 


