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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  
 
 
    
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, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37870475, a to: 
 
nehnuteľný majetok – nebytový priestor  v administratívnej budove Úradu Prešovského 
samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove  - budova súpisné číslo 5043, na pozemku registra 
KN C parcelné č. KN C 852/1 v katastrálnom území Prešov, evidovanej v katastri nehnuteľností 
na  LV č. 13515 
prenajímaná plocha v m2:  
kancelárske a spoločné priestory o celkovej výmere 60,84 m2 a to v rozsahu: 
- miestnosti č.: 6.6     o výmere 20,47 m2 

6.7     o výmere 20,47 m2  

Kancelárske priestory  spolu:     40,94 m2 

 
Percentuálny podiel na spoločných priestoroch (0,56 %):  19,90 m2 
 
do nájmu nájomcu – Úrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava, IČO: 
31797903, za nižšie uvedených podmienok:  

 
- Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:  1,- €/rok (aj za začatú 

časť roka) 
 

- Účel nájmu: kancelárske účely, vykonávanie lektorskej činnosti pre verejných obstarávateľov 
 
- Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy najskôr 

od 1.10.2019 
 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Nájomcom je štátna rozpočtová organizácia, ktorá bude využívať 
predmet nájmu na plnenie svojich úloh pri výkone štátnej správy v oblasti verejného obstarávania. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 nehnuteľného majetku – kancelárií v administratívnej 
budove  vo vlastníctve PSK do nájmu nájomcu Úrad pre verejné obstarávanie  na plnenie úloh pri 
výkone štátnej správy v oblasti verejného obstarávania. 
 

Návrh bol prerokovaný:  
• 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku – kancelárií v administratívnej budove   
vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja  do nájmu nájomcu – Úrad pre verejné 
obstarávanie z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 

Predmetom navrhovaného nájmu sú nebytové priestory umiestnené na 6. podlaží 
o celkovej výmere 40,94 m2, číslo miestnosti 6.6 o výmere 20,47 m2 a číslo miestnosti 6.7 
o výmere 20,47 m2 v administratívnej budove na Námestí mieru 2 v Prešove evidovanej na liste 
vlastníctva č. 13515, s.č. budovy 5043, na parcele registra C KN č. 852/1, ktorá je vo vlastníctve 
PSK.  

Úrad pre verejné obstarávanie vytvára v rámci projektu regionálne centrá Úradu pre 
verejné obstarávanie. Cieľom projektu je poskytnúť obstarávateľom odbornú pomoc pre verejnom 
obstarávaní v regiónoch. Zamestnanci tohto centra budú zabezpečovať metodické usmernenie 
v oblasti verejného obstarávania a zároveň vykonávať lektorskú činnosť pre verejných 
obstarávateľov.   

 
Riaditeľ úradu PSK dňa 27.6.2019 Rozhodnutím č. 2/2019 v súlade s § 7 ods.5 písm. b) 

Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení rozhodol o dočasnej 
prebytočnosti predmetného nehnuteľného majetku. 
 

Správca majetku požiadal o schválenie nájmu  nebytových priestorov budúcemu 
nájomcovi  z dôvodu hodného osobitného zreteľa a navrhuje jeho schválenie na dobu neurčitú za 
cenu 1,- €/ročne bez platieb za energie a služby spojené s nájmom.  
  

Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve PSK uznesením č. 14/2019 zo dňa 22.07.2019 
Zastupiteľstvu PSK odporúča schváliť navrhovaný nájom nehnuteľného majetku záujemcovi 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
 Nakoľko ide o nájomný vzťah do nájmu konkrétnemu nájomcovi konajúceho 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy k bodu : 
 
1. LV č. 13515  k. ú. Prešov (vlastník PSK)  

2. Schematický náčrt predmetu nájmu 

3. Rozhodnutie správcu o dočasnej prebytočnosti č. 2/2019 zo dňa 27.6.2019 

4. Fotodokumentácia (viď. prezentácia – Microsoft PowerPoint) 

 
 
 


