
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.9 písm. c) 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 Zastupiteľstva PSK č. 439/2012 k nájmu nehnuteľného 

majetku – prípad hodný osobitného zreteľa v správe Správy a údržby ciest PSK, kde na základe 
žiadosti nájomcu – Žilinskej univerzity v Žiline sa predlžuje doba nájmu do 31.12.2022. 

 
Zastupiteľstvo PSK schválilo na svojom 21. zasadnutí dňa 11.12.2012 uznesenie č. 439/2012  

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa nájom majetku vo 
vlastníctve PSK a v správe organizácie Správa a údržba ciest PSK, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK, a to konkrétne nájom: 

a) pozemnej komunikácie II/534 v časti od 10,050 do 10,850 km, v celkovej dĺžke 800 m, 
b) časti pozemkov parc. č. 464/1 a 464/4 – zastavané plochy a nádvoria, zapísaných na LV č. 

442 kat. územia Starý Smokovec, odčlenených geometrickým plánom č. 78/12 
vypracovaným Ing. Ľubomírou Ogurčákovou zo dňa 14.02.2012, a to: 

• parcela KN C 464/5 o výmere 3 398 m2, 
• parcela KN C 464/9 o výmere 5 078 m2. 

Uvedené pozemky sa nachádzajú pod pozemnou komunikáciou II/534.  
 
Predmet nájmu je využívaný na verejnoprospešné účely – umiestnenie automatického 
protinámrazového postrekovacieho zariadenia, ktoré po ukončení nájmu nájomca bezodplatne 
prevedie do vlastníctva Prešovského samosprávneho. Výška nájmu bola schválená za celý predmet 
nájmu bez platieb za energie a služby spojené s nájmom vo výške 1€/rok, na dobu určitú od 01.01.2013 
do 30.06.2020. 
 
Medzi prenajímateľom PSK (za ktorý koná Správa a údržba ciest PSK) a nájomcom Žilinskou 
univerzitou v Žiline bola uzavretá Nájomná zmluva č. 16-4300/NZ/2012 zo dňa 18.12.2012.  
 
Nájomca (Žilinská univerzita v Žiline) realizuje projekt podporený z OP Výskum a vývoj 2007-2013 
s názvom Výskumné centrum Žilinskej univerzity. Predmetný výskumný projekt nebol ukončený 
v pôvodne plánovanom termíne a z tohto dôvodu sa plánovaný koniec jeho realizácie zmení 
na 31.12.2017. Povinnosťou Žilinskej univerzity v Žiline je zabezpečiť udržateľnosť daného projektu 
v období 5 rokov nasledujúcich po fyzickom ukončení realizácie aktivít, t.j. do 31.12.2022.     
Z vyššie uvedeného dôvodu nájomca požiadal Správu a údržbu ciest PSK o predĺženie nájomnej zmluvy.  

Na základe návrhu na zmenu uznesenia zo strany správcu majetku Komisia dopravy pri 
Zastupiteľstve PSK  uznesením č. 22/2017 zo dňa 26.01.2017 v bode D.4 Zastupiteľstvu PSK odporúča 
schváliť navrhovanú zmenu nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

Komisia správy majetku uznesením č. 22/2017 zo dňa 08.02.2017 v bode B.9 Zastupiteľstvu 
PSK odporúča schváliť navrhovanú zmenu nájmu  nehnuteľného majetku nájomcovi z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 

 
Zámer na zmenu nájmu majetku týmto spôsobom vyšší územný celok zverejnil najmenej 15 dní 

pred schvaľovaním nájmu zastupiteľstvom vyššieho územného celku na svojej úradnej tabuli a na svojej 
internetovej stránke, pričom tento zámer bol zverejnený počas celej tejto doby. 
   

O navrhovanej zmene uznesenia rozhodne zastupiteľstvo vyššieho územného celku 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
 


