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Návrh na uznesenie:
- v prílohe materiálu

na

Návrh
uznesenie

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. b) zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 15 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom
znení
súhlasí
s predajom nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s.,
Nemocničná 7, Humenné, IČO: 46 758 054, zapísanej na LV č. 2033, k. ú. Humenné a to:
novovytvorený pozemok registra CKN:
parcelné číslo 3634/56, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 458 m2,
odčlenený od pozemku registra CKN, parcelné číslo 3634/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 12540 m2, k. ú. Humenné, Geometrickým plánom č. 7/2019 vyhotovenom Ing. Jozefom
Nazadom, XXXXXXXX, Udavské 06731, úradne overenom Okresným úradom Humenné – katastrálny
odbor.
do výlučného vlastníctva kupujúceho – ORL HUMENNÉ, s.r.o. Gaštanová 2883/69, Humenné 066 01,
IČO: 36 514 969, za kúpnu cenu minimálne vo výške stanovenej znaleckým posudkom.

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
§ 9 ods. 3 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a v súlade § 15 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení

Predmetom predkladaného návrhu je súhlas s nakladaním nepeňažného vkladu PSK, ktorý bol
vložený do spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s., a to súhlas s odpredajom prebytočného
nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s., Nemocničná
7, Humenné do výlučného vlastníctva kupujúceho ORL HUMENNÉ, s.r.o., Gaštanová 2883/69,
Humenné 066 01.
Materiál bol prerokovaný:
 Komisiou zdravotníctva pri zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia, v ktorom odporúča
Zastupiteľstvu PSK udeliť súhlas na prevod nehnuteľného majetku.
 Komisiou správy majetku pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia, v ktorom odporúča
Zastupiteľstvu PSK udeliť súhlas na prevod nehnuteľného majetku.
O navrhovanom prevode rozhodne zastupiteľstvo vyššieho územného celku nadpolovičnou
väčšinou prítomných poslancov.

B.

Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s., s nepeňažným
vkladom
Spoločnosť ORL HUMENNÉ, s.r.o. požiadala Prešovský samosprávny kraj o odkúpenie časti
pozemku registra CKN, parcelné číslo, 3634/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 12540 m2, zapísaného na LV č. 2033, k. ú. Humenné. Výmera novovytvoreného pozemku
predstavuje 458 m2. Tento pozemok je odčlenený geometrickým plánom č. 7/2019. Náklady na
vyhotovenie geometrického plánu a hradí spoločnosť ORL HUMENNÉ, s.r.o..
Predmetný pozemok sa nachádza pri budove bývalej Patológie, dispečingu – areál Nemocnice
A. Leňa v Humennom. Daný objekt spoločnosť ORL HUMENNÉ, s.r.o., odkúpila do svojho
výlučného vlastníctva a následne ho nechala zbúrať. Spoločnosť ORL HUMENNÉ, s.r.o.
v súčasnosti uskutočňuje prístavbu kliniky, po ktorej bude disponovať 60 lôžkami a 5 operačnými
sálami a získaná plocha má slúžiť na rozšírenie parkoviska a oddychovej zóny pre pacientov
kliniky. Predmetné zdravotnícke zariadenie ročne odoperuje viac ako 3000 pacientov z celého
Slovenska.
Komisia zdravotníctva pri zastupiteľstve PSK Uznesením č. 8/2019 zo dňa 20. 03. 2019,
odporúča Zastupiteľstvu PSK udeliť súhlas s odpredajom predmetného prebytočného
nehnuteľného majetku.
Komisia správy majetku pri zastupiteľstve PSK Uznesením č. 9/2019 zo dňa 11. 03. 2019,
odporúča Zastupiteľstvu PSK udeliť súhlas s odpredajom predmetného prebytočného
nehnuteľného majetku.

Prílohy k bodu:
B.

Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s., s nepeňažným
vkladom
1. LV č. 2033, k. ú. Humenné
2. Katastrálna situácia
3. Prezentácia

