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V Prešove dňa 03. 10. 2019 



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. 
 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 3110, k. ú. Solivar,  a to: 
 

- pozemok: parcela registra C KN č. 1984 a výmere 719 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria    

- stavba: múzeum s.č. 510 na parcele registra C KN č. 1984 (národná kultúrna pamiatka) 
ťarchy:  V 1270/2000 – Predkupné právo pre Mesto Prešov.-PVZ 110/01 

 
do nájmu nájomcu – PRO COMMUNIO, o, z.,  IČO: 42027624 za nižšie uvedených podmienok:  
 

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

 
Účel nájmu:  

- zriadenie a prevádzkovanie integrálneho viacúčelového centra (Centrum dialógu a rodiny) 
so zameraním na vzdelávanie mládeže v oblasti kultúrneho a duchovného dedičstva kraja, 
wokshopy, výstavy, konferencie, podporu voľnočasových aktivít, prezentáciu kultúrneho 
dedičstva regiónu 

- zriadenie a prevádzkovanie múzea paličkovej čipky a ďalšie umelecké aktivity 
 

Doba nájmu:  doba určitá 20 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.  
 

Ďalšie podmienky, ktoré musia byť zo strany nájomcu dodržané: 
 
-  Nájomca sa zaväzuje do 7 rokov v súlade so zákonom č. 49/2002 Z.z. o  ochrane pamiatkového 
fondu prenajatý nehnuteľný majetok zrekonštruovať. 
 
- Nájomca bude uhrádzať všetky náklady a plniť všetky povinnosti v súvislosti s predmetom nájmu 
(najmä: obnova, ochrana a komplexná rekonštrukcia predmetu nájmu, bežná údržba a prevádzka 
objektu, poistenie nehnuteľnosti, úhrada dane z nehnuteľností, náklady spojené so zriadením 
a prevádzkovaním múzea paličkovej čipky). 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Zámer nájomcu zabezpečiť rekonštrukciu a obnovu objektu národnej kultúrnej pamiatky v súlade 
so zákonom č. 49/2002 Z.z. s následným využitím na verejnoprospešné účely – podporu 
voľnočasových aktivít verejnosti a propagáciu hmotného a nehmotného dedičstva regiónu (zriadi 
v priestoroch múzeum paličkovej čipky).      
 



                    
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 vo vlastníctve PSK,  
Občianskemu združeniu PRO COMMUNIO z ohľadom na zámer nájomcu zabezpečiť rekonštrukciu 
a obnovu objektu národnej kultúrnej pamiatky v súlade so zákonom č.  49/2002 Z.z. s následným 
využitím objektu na verejnoprospešné účely – podporu voľnočasových aktivít verejnosti a propagáciu 
hmotného a nehmotného dedičstva regiónu.  
 

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 nehnuteľného majetku v k. ú. Solivar do nájmu nájomcu PRO COMMUNIO, o. z.  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

 
 

Predmetom navrhovaného nájmu je nájom nehnuteľností – budovy múzea  súpisné číslo 
510 (národná kultúrna pamiatka)  a pozemku KNC 1984, evidovaných na liste vlastníctva č. 3110 
v k.ú. Solivar vo vlastníctve PSK občianskemu združeniu PRO COMMUNIO z ohľadom 
na zámer záujemcu o nájom zabezpečiť rekonštrukciu a obnovu objektu s následným využitím 
na verejnoprospešné účely zamerané na podporu voľnočasových  aktivít verejnosti a  propagáciu 
hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva regiónu, Nájomca zriadi v priestoroch múzeum 
paličkovej čipky.   

Nehnuteľnosť súp. č. 510 sa nachádza v blízkosti Múzea Solivar. Realizácia obnovy 
národnej kultúrnej pamiatky podlieha zákonu č.  49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. 
Občianske združenie plánuje rekonštrukciu nehnuteľnosti realizovať z prostriedkov štátneho 
rozpočtu, štrukturálnych fondov a vlastných zdrojov. Nájomca bude zabezpečovať všetky náklady 
v súvislosti s rekonštrukciou  prenajatého nehnuteľného majetku, zabezpečí jeho ochranu, údržbu, 
poistenie, uhradí náklady spojené s platbou dane z nehnuteľností, s obnovou nehnuteľností a 
areálu v zmysle požiadaviek Krajského pamiatkového úradu. 

 
Na základe žiadosti spoločnosti PRO COMMUNIO, o. z. Úrad PSK, v správe ktorého sa 

nehnuteľný majetok nachádza, navrhuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa tento navrhovaný 
nájom schváliť na obdobie 20 rokov za cenu 1,- €/ročne bez platieb za energie a služby spojené 
s nájmom. Nakoľko je táto nehnuteľnosť t.č. prenajatá ešte predošlému nájomcovi – občianskemu 
združeniu Veterán Šariš klub Prešov, začatie doby nájmu navrhujeme podmieniť ukončením 
platnosti predošlej zmluvy. Združeniu Veterán Šariš klub Prešov bola zaslaná v zmysle Uznesenia 
Zastupiteľstva PSK č. 249/2019 výpoveď s predpokladom ukončenia zmluvy k 31.12.2019, 
rokujeme o uzatvorení dohody o ukončení nájmu so skorším termínom. 
  
 Riaditeľ úradu PSK dňa 01.10.2019 Rozhodnutím č. 04/2019 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.  
  

Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve PSK uznesením č. 18/2019 zo dňa 03.10.2019 
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, s prihliadnutím na Zákon č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu,  
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. 3110  k. ú. Solivar  

2. Kópia z katastrálnej mapy – situácia 

3. Referencie o spoločnosti PRO COMMUNIO, o.z.  

4. Fotodokumentácia (viď. prezentácia – Microsoft PowerPoint) 


