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V Prešove dňa 20.01.2020 



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, v správe správcu 
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné, IČO: 17078393, a to: 
 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 8363, k.ú. Humenné a to: 
 

- pozemok registra KN C parcelné číslo 3907, druh pozemku: záhrada o výmere 870 m2  
 

do nájmu nájomcu – Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné, IČO: 00323021, za nižšie 
uvedených podmienok:  

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

časť roka) 
 

- Účel nájmu: vybudovanie multifunkčného ihriska, jeho využívanie pre športové aktivity 
a vyučovací proces  
 

- Doba nájmu: nájom na dobu určitú 10 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy  
 

Ďalšie podmienky, ktoré  musia byť zo strany nájomcu dodržané: 
- nájomca sa zaviaže vybudovať na vlastné náklady na uvedenom pozemku viacúčelové ihrisko 

v termíne do jedného roka od nadobudnutia účinnosti zmluvy, 
- po ukončení nájmu si nájomca nebude nárokovať na preinvestované prostriedky ani 

protihodnotu toho,  o čo sa zvýšila hodnota  predmetu nájmu, 
- nájomca umožní prenajímateľovi /právnemu nástupcovi využívať vybudované viacúčelové 

ihrisko bezplatne po celú dobu platnosti nájomnej zmluvy, 
- prenajímateľ a nájomca uzatvoria písomnú dohodu vždy pred začiatkom každého školského 

roka najneskôr do 31.08. o termínoch využívania viacúčelového ihriska v priebehu školského 
raka s prihliadnutím na zostavený rozvrh hodín a plán práce krúžkov so športovou náplňou, 

- nájomca bude znášať všetky náklady v súvislosti s prenajatým majetkom, najmä údržbu 
ihriska, odvoz odpadu, BOZP, poistenie a pod. 
 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Predmet nájmu bude využitý s prihliadnutím na § 2 a § 63 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na všeobecne prospešný účel 
vo verejnom záujme v športe na vybudovanie a prevádzku športoviska pre žiakov základných 
a stredných škôl. 



 
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 – pozemku za účelom vybudovania 
multifunkčného ihriska, jeho využívanie pre športové aktivity a vyučovací proces.  
  

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nájom nehnuteľného majetku PSK – pozemku v k. ú. Humenné v správe Hotelovej akadémie 
do nájmu nájomcu Mesto Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
 

Predmetom navrhovaného nájmu je pozemok registra KN C parcelné číslo 3907 o výmere 
870 m2 evidovaný na liste vlastníctva č. 8363 v k.ú. Humenné, ktorý je vo vlastníctve PSK 
v správe Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné.  

Mesto Humenné požiadalo o prenájom pozemku do dlhodobého nájmu na 10 rokov 
so zámerom zrekonštruovať staré nefunkčné antukové ihrisko, ktoré je súčasťou spoločného 
školského športového dvora. Investorom stavby má byť Základná škola Jána Švermu 
v Humennom, bezprostredne susediaca s pozemkom. Za účelom zabezpečenia realizácie stavby  
je potrebné deklarovať právny vzťah k pozemku na ktorom bude stavba zrealizovaná. Ihrisko 
bude následne využité na vyučovací proces žiakov základných a stredných škôl a športové 
aktivity. Žiaci Hotelovej akadémie budú môcť využívať športovisko aj v prípade zrealizovania 
racionalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK schváleného Uznesením 
PSK  č.220/2019 zo dňa 17.6.2019 na základe ktorého sa zmení od 1.9.2020 sídlo Hotelovej 
akadémie v Humennom na Komenského 1, Humenné. 

 
Riaditeľka školy dňa 12.07.2019 Rozhodnutím č. 148/2019 v súlade s § 7 ods.5 písm. a) 

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

Správca majetku požiadal o schválenie nájmu  budúcemu nájomcovi  z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa a navrhuje jeho schválenie na dobu určitú 10 rokov za cenu 1,- €/ročne za 
podmienok stanovených v návrhu na uznesenie.  

 
Rada školy k prípadu zaujala súhlasné stanovisko. 

 Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
schváliť nájom. 

Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve PSK uznesením č. 21/2020 zo dňa 20.01.2020 
Zastupiteľstvu PSK odporúča schváliť navrhovaný nájom nehnuteľného majetku záujemcovi 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
 Nakoľko ide o nájomný vzťah do nájmu konkrétnemu nájomcovi 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. 8363  k. ú. Humenné (vlastník PSK, v správe Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 

Humenné)  

2. Kópia z katastrálnej mapy  - situácia 

3. Rozhodnutie správcu o dočasnej prebytočnosti 

4. Fotodokumentácia (viď. prezentácia – Microsoft PowerPoint) 


