
Nájom nehnuteľného majetku v k. ú. Prešov v správe Spojenej školy na ul. Ľ. Podjavorinskej 22 
v Prešove do nájmu nájomcu – KEN-EX, spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

 
 

Firma KEN-EX, spol. s r.o. je spolu s PSK spoluinvestorom pri projekte výstavby Zimnej 
tréningovej haly.  Predmetom navrhovaného nájmu je prenájom nebytových priestorov v objekte 
školy so súp. číslom 11741, na parcele č. KNC č. 14800 v k. ú. Prešov na ul. Ľ. Podjavorinskej 22 
v Prešove, ktorý je v bezprostrednej blízkosti tréningovej haly. Priestory, o ktoré firma KEN-EX, 
spol. s r.o. prejavila záujem sú toho času nevyužívané, sú v zlom technickom stave, ide o priestory 
bývalých skladov na prízemí budovy, ktorá v minulosti slúžila ako kuchyňa školy. Záujemca 
o nájom ich po rekonštrukcii plánuje využívať ako šatne a sociálne zriadenia slúžiace žiakom 
Hokejovej akadémie, športujúcich v tréningovej hale. Nebytové priestory zhodnotí na vlastné 
náklady po odsúhlasení projektového riešenia správcom majetku v predpokladanej výške 35.000,- 
€ bez DPH. Priestory budú využívané naďalej aj žiakmi športových tried Spojenej školy, ktorí budú 
členmi Hokejovej akadémie. 

 
Správca nehnuteľného majetku – Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove dňa 

27.07.2016 Rozhodnutím č. 2/2016 v súlade s § 7 ods.5 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK v platnom znení rozhodol o dočasnej prebytočnosti predmetného nehnuteľného 
majetku, s prenájmom súhlasí a požiadal o schválenie nájmu nebytových priestorov budúcemu 
nájomcovi KEN-EX, spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. S ohľadom na účel využitia 
a záväzok budúceho nájomcu  zhodnotiť majetok PSK na vlastné náklady navrhuje jeho schválenie 
na obdobie 20 rokov za cenu nájmu 1,- €/m2/rok.  
  
 Komisia školstva telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK o tomto prípade 
rozhodne dňa 16.08.2016.  
 

Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve PSK uznesením č.19/2016 zo dňa 05.08.2016 
v bode I.B Zastupiteľstvu PSK odporúča schváliť navrhovaný nájom nehnuteľného majetku 
záujemcovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
 Nakoľko ide o nájomný vzťah do nájmu konkrétnemu nájomcovi, predmet nájmu bude 
využitý vo verejnom záujme  za cenu nájmu, ktorá nezodpovedá nájomnému za aké sa obvykle 
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu, je potrebné tento prípad nájmu 
považovať za prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. 
o majetku vyšších územných celkov.  Nájom majetku samosprávneho kraja z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa po odporučení komisiou správy majetku trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov schvaľuje Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


