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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 ch 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 – parkovacie miesto  pred budovou Úradu Prešovského samosprávneho 
kraja na Námestí mieru 2 v Prešove, na pozemku registra KN C parcelné č. KN C 853/6 
v katastrálnom území Prešov, evidovanej v katastri nehnuteľností na LV č. 13515 
prenajímaná plocha v m2 : 
parkovacie miesto o celkovej výmere 12,5 m2  
 
do nájmu nájomcu – Severovýchod Slovenska, nezisková organizácia so sídlom Námestie 
mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 42238536, za nižšie uvedených podmienok:  
 

- Výška nájomného bez platieb za služby spojené s nájmom: 240,-€/rok  

- Účel nájmu: parkovanie jedného motorového vozidla Krajskej organizácie cestovného 

ruchu Severovýchod Slovenska 

- Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Nájomca je nezisková organizácia plniaca 
verejnoprospešné úlohy v oblasti rozvoja cestovného ruchu. Krajská organizácia cestovného 
ruchu sídli v budove PSK, spoluzakladateľom organizácie je Prešovský samosprávy kraj spolu 
s oblastnými organizáciami cestovného ruchu.   
 

 

 

 

 



 

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 s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 466/2001 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 – parkovacieho miesta pred budovou 
úradu PSK vo vlastníctve PSK do nájmu nájomcu Severovýchod Slovenska, neziskovej organizácii, 
ktorej spoluzakladateľom je aj PSK.  Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska 
sídli v budove PSK. 

 
 
Návrh bol prerokovaný:  

• Komisiou správy majetku pri Zastupiteľstve PSK s prijatím súhlasného stanoviska.  
 

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 – pozemku v k.ú. Prešov do nájmu nájomcu Severovýchod 
Slovenska, n.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (parkovacie miesto)   
 

Predmetom navrhovaného nájmu je nehnuteľný majetok – časť pozemku registra KN C parcelné 
č. KN C 853/6 o výmere 12,5 m2, evidovaného v katastri nehnuteľností na LV č. 13515, k.ú. Prešov 
pred budovou PSK, ktorý je vo vlastníctve PSK, v správe Úradu PSK, Námestie mieru 2, Prešov. 
Pozemok je využívaný ako parkovisko.  

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska požiadala o nájom 
parkovacieho miesta pred budovou Úradu PSK na dobu neurčitú za cenu nájmu 240,-€/ročne.  
Parkovacie miesto bude využívané Krajskou organizáciou cestovného ruchu – Severovýchod Slovenska 
za účelom parkovania 1 ks motorového vozidla. Budúcim nájomcom je nezisková organizácia, ktorej 
spoluzakladateľom je aj PSK, ktorá má sídlo a využíva aj kancelárske priestory v budove Úradu PSK.  
Severovýchod Slovenska je nezisková organizácia, založená v súlade s uznesením Zastupiteľstva PSK 
č. 397/2012 zo dňa 23.10.2012, jedným z jej zakladateľov je aj Prešovský samosprávny kraj. 
Organizácia bola zaregistrovaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky, Sekciou cestovného ruchu dňa 5.12.2012 pod číslom 25408/2012/3130SCR. Hlavným 
účelom krajskej organizácie je podpora cestovného ruchu na území svojich členov v súlade so zákonom 
č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. 
 
 Riaditeľ úradu dňa 10.1.2020 Rozhodnutím č. 01/2020 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. 

Nájom  budúcemu nájomcovi  z dôvodu hodného osobitného zreteľa sa navrhuje na 
schválenie na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy za cenu nájmu 240,- €/ročne 
za podmienok stanovených v návrhu na uznesenie.  

 
 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. Výpis z listu vlastníctva č. 13515,  k.ú. Prešov 

2. Kópia katastrálnej mapy – situácia  

3. Rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti 

 


