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N Á V R H 

 
n a    u z n e s e n i e 

 
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. 9 písm. c) zákona NR SR 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  
 
 
 
A. k o n š t a t u j e ,    
 
 že prenajímaný majetok uvedený v bode  B. tohto uznesenia je dočasne  prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   

 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 9  písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, 
v správe správcu Stredná priemyselná škola drevárska so sídlom Bardejovská 24, 080 06 
Prešov, IĆO: 42082404, a to: 
 

- nebytové priestory o podlahovej ploche 4361 m2 v nehnuteľnosti zapísanej 
v katastri nehnuteľností na LV č. 1226, k.ú. Ľubotice ako prevádzková budova bez 
súpisného čísla postavená na pozemku registra KN C parcelné číslo 2838 

 
do nájmu nájomcu – Prešovská univerzita v Prešove, ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov, 
IČO: 17070775, za nižšie uvedených podmienok:  
 
- výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom (aj za začatú časť 

roka):   1,00 €/ rok  
 

- účel nájmu: zriadenie a prevádzkovanie ubytovacieho zariadenia vysokoškolského 
internátu Prešovskej univerzity v Prešove 

 
 

- doba nájmu:  doba určitá 50 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, najskôr 
od 1.9.2019  

 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Nájomca  na vlastné náklady bez možnosti kompenzácie 
zrekonštruuje priestory, uvedie ich do prevádzkyschopného stavu, bude znášať všetky náklady 
súvisiace s prenajatým majetkom vrátane poistenia majetku a dane z nehnuteľností, majetok 
bude využitý na verejnoprospešné účely. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 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. 9 písm. c) 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 nájom nebytových priestorov – 3. – 9. podlažie výškovej časti 
budovy školy v k. ú. Ľubotice v správe Strednej priemyselnej školy drevárskej v Prešove do nájmu 
nájomcu – Prešovská univerzita v Prešove z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom zriadenia 
a prevádzkovania vysokoškolského internátu.  

 
 

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 nájom majetku vyššieho územného celku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9  písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov so zdôvodneným dôvodom osobitného zreteľa. 

 
Zámer prenajať majetok 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 nájme majetku vyššieho územného celku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

zastupiteľstvo vyššieho územného celku rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

B. Nájom majetku PSK (ubytovacie zariadenie) v k. ú. Ľubotice v správe Stredná priemyselná 
škola drevárska v Prešove do nájmu nájomcu – Prešovská univerzita v Prešove z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa.  

 
Predmetom predkladaného návrhu je prenájom nehnuteľného majetku – nebytových 

priestorov vo výškovej časti budovy školy v k. ú. Ľubotice v správe Strednej priemyselnej školy 
drevárskej, Bardejovská 24, 080 06 Prešov (ďalej len „SPŠ drevárska“), do nájmu nájomcu – 
Prešovská univerzita v Prešove, ktorá požiadala o prenájom nehnuteľného majetku za účelom 
zriadenia vysokoškolského internátu.  

 
Správca nehnuteľného majetku – SPŠ drevárska považuje výškovú 8 – poschodovú časť 

budovy za dočasne prebytočný majetok, dlhodobo ju nevyužíva, jej časť je už prenajatá. Budova 
je postavená v roku 1983, má 9 podlaží a suterén, škola ju nevyužíva. Plocha o ktorú má záujem  
Prešovská univerzita predstavuje 3. – 9. podlažie budovy, je o výmere 4361 m2 a nevyhnutne 
potrebuje opravu, kúrenie v tejto časti objektu je odpojené, výťahy nie sú v prevádzke.  
Rozhodnutím o dočasnej prebytočnosti nehnuteľného majetku č. 02/2019 v súlade s § 7 ods.5 
písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení správca rozhodol 
o dočasnej prebytočnosti predmetného majetku. 
 

Rada školy dňa 12.03.2019   k prípadu zaujala súhlasné stanovisko.  
 
 Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK uznesením 
č.16/2019 zo dňa 05.03.2019 v bode C2 konštatuje, že predmetný majetok je pre potreby 
regionálneho školstva prebytočným nehnuteľným majetkom. 
 

Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve PSK uznesením č.9/2019 zo dňa 11.03.2019 
v bode A.2 konštatuje dočasnú prebytočnosť majetku a v bode B.5 Zastupiteľstvu PSK odporúča 
schváliť navrhovaný nájom majetku záujemcovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
 Nakoľko ide o nájomný vzťah do nájmu konkrétnemu nájomcovi za nájomné nižšie ako 
trhové nájomné s prihliadnutím na verejnoprospešný účel využitia  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.  
 
 
 
Prílohy k bodu : 
 
1. LV č. 1226 k. ú. Ľubotice (vlastník PSK v správe SPŠ drevárska)  

2. Kópia z katastrálnej mapy - situácia  

3. Rozhodnutie správcu o dočasnej prebytočnosti č. 02/2019 zo dňa 04.03.2019  

4. Žiadosť o prenájom majetku 

5. Fotodokumentácia (viď. prezentácia – Microsoft PowerPoint) 


