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© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Číslo listu vlastníctva

3110

Výmera parcely v m2

719

Katastrálne územie

Solivar (857301)

Obec

Prešov

Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie

Spôsob využívania pozemku

Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom

Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Spoločná nehnutel'nosť

Pozemok nie je spoločnou nehnutel'nosťou

Druh právneho vzťahu

Neevidovaný

Údaje platné k dátumu

03.05.2019

Druh chránenej nehnutel'nosti (2)

• Nehnutel'ná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka)
• Chránené ložiskové územie

Stavba (1)

• Súpisné číslo 510

Vlastník (1)

• 1. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, PSČ 080 01, SR (Podiel: 1/1)

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužitel'né na právne úkony.
Dátum: 6.5.2019
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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁ VNY KRAJ
Námestie mieru 2, 080 O1 Prešov

Číslo: 04/2019 Prešov, 01.10.2019

Rozhodnutie
o dočasnej prebytočnosti nehnuteľného majetku Prešovského

samosprávneho kraja

V súlade so zákonom NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o majetku vyšších územných celkov"), v súlade
s § 7 ods. 2), 5) písm. b) a ods. 7) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského
samosprávneho kraja v platnom znení (ďalej len "Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
PSK") vydávam toto

rozhodnutie:

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

je

dočasne prebytočným majetkom.

Odôvodnenie

Uvedený majetok Prešovského samosprávneho kraja bude na dobu 20 rokov odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) a § 11 ods. 2 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení po schválení Zastupiteľstvom PSK prenajatý
z dôvodu hodného osobitného zreteľa nájomcovi PRO COMMUNIO, o, z., IČO: 42027624
za účelom zriadenia a prevádzkovania 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 a zriadenia a prevádzkovania múzea paličkovej čipky a ďalšie umelecké
aktivity.

v.r.
Ing. Bystrík Mucha

riaditeľ Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Telefón Fax
++42151 7081172++42151 7081100

E-mail
jozef.cvoliga.Ovucpo.sk

Internet
www.po-kraj.sk

IČO
37870475

http://www.po-kraj.sk


REFERENCIE

Občianske združenie PRO COMMUNIO o. z. realizovalo a realizuje mnoho projektov.

Ide o širokú škálu domácich, cezhraničných i medzinárodných projektov; vedeckých

rozvojových. Vzhľadom na obmedzený rozsah uvádzame len výber za ostatné roky:

Domáce projekty:

• 2013 - 2014 Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR, Kultúrna a edukačná

grantová agentúra realizovaný projekt s názvom: Multikultúma edukácia ako základné

l!Ýchodisko eliminácie neznášanlivosti a xenofobie v kontexte celo:{ivotného vzdelávania pracovníkov

základf!Ých a strednych škôl pre Prešovskú univerzitu v Prešove, Gréckokatolicku teologickú

fakultu.

• 2012 - 2014 Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV, VEGA reg. č.: 1/1330/12

s názvom: Kvalita :{ivota a ľudské práva v prosociálnei spoločnosti pre Prešovskú univerzitu

v Prešove, Gréckokatolicku teologickú fakultu.

Zahraničné, medzinárodné a cezhraničné projekty:

• 2017 Európsky fond regionálneho rozvoja Program Interreg V-A PL-SK 2014-2017 a

realizácia projektu s názvom: "Jednota v rôznorodosti. Interkultúme vzdelávanie na spoločnom

území slovensko-poľského pohraničia" (INT /EK/PO / 3/I/B / 0097)

• 2015 Visegrad Fund a realizácia projektu s názvom: "Cultural and Religious Identi!J if Ethnic

Minorities in the Slovak and Polish Border/and" financovaného z prostriedkov rámci

Medzinárodného Vyšehradského fondu No. 11520168.

• 2013 - 2014 Európsky fond regionálneho rozvoja lP reg. č.: PL-SK/KAR/IPP /IlI/ll

s názvom: Nábozenská a kultúmotvorivá rola chasidizmu vpohraničí Poľska a Slovenska (Religjjna i

Kulturotwórcza Rola Cha.ryqyzmu na pograniczu Polski i Slowarji)

• 2012 - 2014 Zahraničný projekt, reg. č.: PKWP/PL/34/159/2012 s názvom: Religio;;jta v

kontexte paradigmy sociálnej zmet!). Štúdium Zo sociológie nábozenstva (Religjjnofé w kontekfcie

paraqygmatu zmiat!) spolecznrj. Studium Z sorjologii religii; Religiosi!J in the context if paradigm if
social change. S tuqy from the Sociology if Religion)

• 2012 - 2013 Medzinárodný vedecký projekt USA - SK z Center for Religion and Society,

Roanoke College, 221 College Lane, Salem, Virginia 24153, USA s názvom: Názov:

Kresťanské cirkvi vpost-komunistickom Slovensku: súčasné l!ÝZl!Yapríle:{itosti (Christian Churches in

Post-Communist Slovakia: Current Challenges and Opportunities)

Kamil Kardis
• PRO COMMMUNIO o.Z .
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