PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Úrad Prešovského samosprávneho kraja

12. zasadnutie Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja
dňa 08.04.2019

Číslo poradia:

MAJETKOVÉ PREVODY
NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU PSK
- prípad hodný osobitného zreteľa

Predkladá:
Ing. Vladimír Grešš,
vedúci Odboru správy majetku a investícií

Spracoval:
JUDr. Viktor Švirk,
Oddelenie správy majetku

Odsúhlasil:
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga
riaditeľ Úradu PSK

V Prešove dňa 12. 03. 2019

Návrh na uznesenie:
- v prílohe materiálu

NÁVRH
na

uznesenie

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. e) Zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisova v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) "Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom PSK" v platnom znení

A.

k o n š t a t uje
prevádzaný majetok uvedený v bode B.2 bod 1. tohto uznesenia je prebytočný

B.

sch

vaľ

uj e

B.1

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36, 08001
Prešov, IČO: 37870475 uvedeného v bode B.2 bod 1. tohto uznesenia

B.2

v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade
s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym
krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870475 a Atrium n. o., Horárska 61,080
01 Prešov, IČO: 45745692, bez vzájomného finančného vyrovnania nasledovne:

1. Prešovský samosprávny
vlastníctva

nehnuteľný

kraj odovzdáva a Atrium n. o. nadobúda
majetok v k. ú. Prešov, a to:

do svojho výlučného

novovytvorený pozemok registra CKN, parcelné číslo 4573/11, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 22 m2
odčlenený od pozemku registra CKN, parcelné číslo 4573/9, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 964 nr', Geometrickým plánom číslo 163/2017 zo dňa 18. 12.
2017 vyhotovenom GEOKART Prešov s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO:
45332746 úradne overeným Okresným úradom Prešov - katastrálny odbor dňa 29. 12.2017
pod číslom G 1- 2341/17.
2. Atrium n. o. odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do svojho výlučného
vlastníctva a zveruje do správy Strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36, 080 01
Prešov, IČO: 37870475, nehnuteľný majetok v k. ú. Prešov, a to:
novovytvorený pozemok registra CKN, parcelné číslo 4573/12, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 22 m2
odčlenený od pozemku registra CKN, parcelné číslo 4573/10, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 964 nr', Geometrickým plánom číslo 163/2017 zo dňa 18. 12.
2017 vyhotovenom GEOKART Prešov s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO:
45332746 úradne overeným Okresným úradom Prešov - katastrálny odbor dňa 29. 12.2017
pod číslom G 1- 2341/17.

Dôvod hodný osobitného zretel'a: Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v areáli Strednej
zdravotníckej školy v Prešove.
B.3

zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemku registra CKN, parcelné číslo 4576/2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 442 nr', spočívajúceho práve vstupu,
prechodu peši a prejazdu osobnými, nákladnými a inými motorovými a nemotorovými
vozidlami, strojmi a mechanizmami v prospech každého vlastníka budovy so súpisným číslom
13479 postavenej na pozemku registra CKN, parcelné číslo 4573/9, k. ú. Prešov.

Dôvodová správa
Materiál bol vypracovaný 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 § 9a) ods.
8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) "Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK" v platnom znení

Predmetom predkladaného návrhu je zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Prešov
medzi Prešovským samosprávnym krajom a Atrium n.o., bez vzájomného finančného vyrovnania
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Návrh bol prerokovaný:
•
Komisiou školstva mládeže telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK s prijatím
uznesenia s kladným odporúčaním.
•
Komisiou správy majetku pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia s kladným
odporúčaním.
V tomto prípade bol uplatnený prevod majetku vyššieho územného celku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov so zdôvodneným dôvodom osobitného zreteľa.
Zámer previesť majetok týmto spôsobom bol zverejnený najmenej 15 dní pred schvaľovaním
prevodu zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke Prešovského samosprávneho kraja,
pričom tento zámer bol zverejnený počas celej tejto doby.

o prevode

majetku vyššieho územného celku z dôvodu hodného osobitného
zastupiteľstvo vyššieho územného celku rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

zreteľa

B.

Zámena nehnutel'ného majetku - pozemkov v k. ú. Prešov vo vlastníctve PSK, v správe
Strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36,08001 Prešov za pozemok vo vlastníctve
Atrium n.o. bez vzájomného finančného vyrovnania
z dôvodu hodného osobitného
zretel'a.
Predmetom predkladaného návrhuje zámena nehnuteľného majetku v k. ú. Prešov, a to
novovytvorených pozemkov v areáli Strednej zdravotníckej školy na Ul. Sládkovičova 36,
Prešov, kde na základe tejto zámeny nadobudne PSK pozemok o výmere 22 nr', ako Atrium
n.o. nadobudne pozemok o výmere 22 nr', ktorý predstavuje prístup ku pozemku registra
4580/2, ktorý je rovnako vo vlastníctve žiadateľa. Zároveň Atrium n.o. súhlasí so zriadením
bezodplatného vecného bremena na pozemku registra CKN, parcelné číslo 4576/2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 442 nr', spočívajúceho práve vstupu, prechodu
peši a prejazdu osobnými, nákladnými a inými motorovými a nemotorovými vozidlami, strojmi
a mechanizmami v prospech každého vlastníka budovy so súpisným číslom 13479 postavenej
na pozemku registra CKN, parcelné číslo 4573/9, k. ú. Prešov. Tým sa zabezpečí
bezproblémový prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve PSK.
Komisia školstva mládeže telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK Uznesením
číslo 16/2019 zo dňa 05.03. 2019 Zastupiteľstvu PSK odporúča schváliť navrhovanú zámenu
prebytočného nehnuteľného majetku bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve PSK Uznesením č. 9/2019 zo dňa
11. 03. 2019 Zastupiteľstvu PSK odporúča schváliť navrhovanú zámenu prebytočného
nehnuteľného majetku bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného
zreteľa.

Prílohy k bodu:
B.

Zámena nehnutel'ného majetku - pozemkov v k. ú. Prešov vo vlastníctve PSK, v správe
Strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36,08001 Prešov za pozemok vo vlastníctve
Atrium n.o. bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zretel'a.
1.
2.
3.

LV č. 13216, k. ú. Prešov
LV č. 12896, k. ú. Prešov
Situácia (vid: prezentácia - Microsoft PowerPoint)

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej

republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTí
Okres: Prešov
Obec: PREŠOV
Katastrálne územie:

Vytvorené cez katastrálny

portál

Dátum vyhotovenia
Prešov

ČiASTOČNÝ

13.02.2019

Čas vyhotovenia:

VÝPIS Z LISTU VLASTNíCTVA

16:48:18

č. 13216

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo

Výmera v m2 Druh pozemku

4573/10

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku

1040 zastavaná plocha a nádvorie

18

Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
18 - Pozemok, na ktorom je dvor
Druh chránenej nehnutetnostl:
204 - Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom
Ostatné parcely nevyžiadané

Právny vzťah Druh ch.n.

1

, 204

rezervácie alebo pamiatkovej zóny

území obce

ČASŤ B: VLASTNíCI A INÉ OPRÁ VNENÉ OSOBY
Por. číslo

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu:

Spoluvlastnícky

Vlastník

1/1

1 Atrium n.o., Horárska 13837/61, Prešov, PSČ 080 01, SR
IČO:
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

podiel

V 4498/2017-kúpna zmluva ,vklad povolený dňa 13.7.2017 -3970/2017
V 1141/2018-kúpna zmluva ,vklad povolený dňa 21.2.2018 -1490/2018
V 1142/2018-kúpna zmluva ,vklad povolený dňa 26.2.2018 -1503/2018

ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
V 4050/2018-vecné bremeno -po povinnom pozemku C KN parcelné číslo 4576/2,
spočívajúce v práve vstupu, prechodu peši a prejazdu osobnými, nákladnými a inými motorovými
nemotorovými vozidlami, strojmi a mechanizmami
vp r o s pec h:
každého vlastníka (in rem)
C KN parcelné číslo 4573/13 ;-vklad povolený dňa 2.7.2018 -číslo zmeny 4747/2018

a

Iné údaje:
Oprávnenie:V 4050/2018-vecné bremeno po povinnom pozemku C KN parcelné číslo 4573/13,
spočívajúce v práve vstupu, prechodu peši a prejazdu osobnými, nákladnými a inými motorovými
nemotorovými vozidlami, strojmi a mechanizmami
vp r o sp ech:
každého vlastníka (in rem)
pozemku C KN parcelné číslo 4576/2;-vklad povolený dňa 2.7.2018 -číslo zmeny 4747/2018

a

Poznámka:
Bez zápisu.

Vysvetlenie: údaje v ČASTI C:ŤARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo inej oprávnenej
osoby sa týkajú všetkých nehnuteľnosti a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osôb na liste vlastníctva.

Informatívny

výpis

1/1

Údaje platné k: 07.02.201918:00

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej

republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTí
Okres: Prešov
Obec: PREŠOV
Katastrálne územie:

Vytvorené cez katastrálny

portál

Dátum vyhotovenia
Prešov

Čas vyhotovenia:

VÝPIS Z LISTU VLASTNíCTVA

14.02.2019
14:32:39

č. 12896

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo

Výmera v m2 Druh pozemku

4573/ 9

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.

964 zastavaná plocha a nádvorie

16

1

204

Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
Druh chránenej nehnutetnostl:
204 - Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom

rezervácie alebo pamiatkovej zóny

území obce

Stavby
Súpisné číslo

na parcele číslo

13479
Legenda:
Druh stavby:

4573/ 9

Druh stavby Popis stavby

Druh ch.n.

Umiest. stavby

1

11 telocvičňa

11 - Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum
Kód umiestnenia stavby:

1 - Stavba postavená na zemskom povrchu
ČASŤ B: VLASTNíCI A INÉ OPRÁ VNENÉ OSOBY
Por. číslo

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník

1 Prešovský samosprávny kraj v správe Stredná zdravotnícka
IČO:00606804, Sládkovičova 36, Prešov, PSČ 080 01, SR
IČO:
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

Spoluvlastnícky podiel

1 /1

škola

Z 2625/2008-Zmluva o prevode správy majetku PSK zo dňa 26.5.2008
R 451/2009-Žiadosť o zmenu názvu zo dňa 12.10.2009

ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
Právo prechodu cez parc.KN 4573/10 v prospech vlastníka budovy čs 13479 na parc.KN 4573/9-in rem-V
2688/2009;

Iné údaje:
Bez zápisu.

Poznámka:
Bez zápisu.

Informatívny

výpis

1/1

Údaje platné k: 13.02.201918:00
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