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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. 8 písm. e) 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  
 
 
 
A. k o n š t a t u j e  
 
 prevádzaný majetok uvedený v bode B.1 ods. 1 tohto uznesenia je prebytočný 
 

 B. s ch v a ľ u j e 
 
B.1 v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
zámena nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade                        

s § 9a ods. 8  písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym 
krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a Mestom Kežmarok, Hlavné 
námestie 1, 060 01 Kežmarok IČO: 00326283 bez vzájomného finančného vyrovnania 
nasledovne: 

 
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Mesto Kežmarok nadobúda do svojho 

výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok, zapísaný na LV č. 592, k. ú. Kežmarok, a 
to:   

 
 pozemky registra CKN: 

parcelné číslo 1938/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 663 m2, 
parcelné číslo 1938/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 663 m2, 
parcelné číslo 1938/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 663 m2, 
parcelné číslo 1938/67, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3670 m2, 
 
stavby:  
učebný blok, súp.č.. 2247 na pozemku registra CKN, parc. číslo 1938/7 s príslušenstvom, 
učebný blok, súp.č.. 2246 na pozemku registra CKN, parc. číslo 1938/8 s príslušenstvom, 
trenažér učebne, súp.č.. 2245 na pozemku registra CKN, parc. č. 1938/15 
s príslušenstvom, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy:  bez zápisu, 

 
2. Mesto Kežmarok odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do svojho 

výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok, ktorý ho zveruje do správy Hotelovej 
akadémie Otta Brucknera v Kežmarku, MUDr. Alexandra 29, 06001 Kežmarok, 
zapísaný na LV č. 1 v k. ú. Kežmarok, a to: 
 
pozemky registra CKN: 
parcelné číslo 86/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 272 m2,  



 parcelné číslo 106/19, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 234 m2, 
 parcelné číslo 106/21, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 777 m2, 
 parcelné číslo 107,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m2, 

 
 stavby: 
 Budova, súp. č. 150 na pozemku registra CKN, parcelné číslo 107 s príslušenstvom, 
 Hotelová akadémia O. Bruknera, súp. č 1914 na pozemku registra CKN, parc. č. 86/2 

s príslušenstvom, 
 Hotelová akadémia O. Bruknera,, súp. č 1914 na pozemku registra CKN, parc. č. 106/19 

s príslušenstvom, 
 

spoluvlastnícky podiel:1/1, 
 ťarchy: bez zápisu, 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Zámena už zameneného nehnuteľného majetku z dôvodu 
upustenia od zámeru zriadenia študentského kampusu v areáli bývalých kasární v Kežmarku 
a nepretržitého zotrvania vyučovacieho procesu Hotelovej akadémie Otta Brucknera 
Kežmarok v tých istých priestoroch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. 8 písm. e) 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 zámena nehnuteľného majetku v k. ú. Kežmarok medzi 
Prešovským samosprávnym krajom a Mestom Kežmarok, bez vzájomného finančného vyrovnania 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

 
Návrh bol prerokovaný:  
 Komisiou školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK s prijatím 

uznesenia. 
 Komisiou správy majetku pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia. 

 
 V tomto prípade bol uplatnený prevod majetku vyššieho územného celku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov so zdôvodneným dôvodom osobitného zreteľa. 
 
 Zámer previesť majetok týmto spôsobom bol zverejnený najmenej 15 dní pred schvaľovaním 
prevodu zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke Prešovského samosprávneho kraja, 
pričom tento zámer bol zverejnený počas celej tejto doby. 
 
 O prevode majetku vyššieho územného celku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
zastupiteľstvo vyššieho územného celku rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
B. Zámena nehnuteľného majetku v k. ú. Kežmarok vo vlastníctve PSK za nehnuteľnosti 

vo vlastníctve Mesta Kežmarok  bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. 

 
V zmysle stretnutia štatutárov PSK a Mesta Kežmarok bol zo strany primátora návrh 

o spätnej výmene zamieňaných nehnuteľností, keďže myšlienka zriadenia študentského 
kampusu v areáli bývalých kasární v Kežmarku sa realizovať nebude. Pri tejto zámene sa 
mesto Kežmarok v zámennej zmluve z roku 2016 zaviazalo k odstráneniu enviromentálnej 
záťaže v areáli kasární. Pri odstraňovaní enviromentálnej záťaže v zmysle rozhodnutia 
Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie v areáli kasární vznikla 
odstraňovacou spoločnosťou možnosť, že efektívnejšou formou jej odstránenia, bude zbúranie 
týchto troch stavieb. Mesto Kežmarok je vlastníkom, susedných pozemkov celého okolia 
okolo kasární a preto je táto skutočnosť pre mesto výzvou vytvorenia priestrannej verejnej 
zelene a tiež zladenie územného plánu so zámerom mesta. 

 
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 

samosprávneho kraja prevádzkuje vzdelávanie v tých istých priestoroch a zámenou budov do 
vlastníctva môže PSK začať investovať do priestorov Hotelovej akadémie. PSK má aj ambíciu 
scelenia priestorov Hotelovej akadémie odkúpením časti budovy od ECAV. 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Zámena už zameneného nehnuteľného majetku z 
dôvodu upustenia od zámeru zriadenia študentského kampusu v areáli bývalých kasární 
v Kežmarku a nepretržitého zotrvania vyučovacieho procesu Hotelovej akadémie Otta 
Brucknera Kežmarok v tých istých priestoroch.  
 

  Prešovský samosprávny kraj, tento nadobudnutý majetok zveruje do správy Hotelovej 
akadémie Otta Brucknera v Kežmarku. 

      
    Správca majetku - Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku súhlasí s prevzatím 
majetku do správy. Zverovaný majetok je účelovo určený na zabezpečenie úloh preberajúceho 
v rámci predmetu jeho činnosti, alebo v súvislosti s ním. 

 
   Komisie školstva, pri Zastupiteľstve PSK Uznesením č. 29/2020 zo dňa 02.06.2020 

odporučila Zastupiteľstvu PSK zámenu predmetného majetku schváliť.  

   Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve PSK Uznesením č. 25/2020 zo dňa 04.06.2020 
odporučila Zastupiteľstvu PSK zámenu z dôvodu osobitného zreteľa predmetného majetku 
schváliť.  

   
 

 
 
 
Prílohy k bodu:  
 
B. Zámena nehnuteľného majetku v k. ú. Kežmarok vo vlastníctve PSK za nehnuteľnosti 

vo vlastníctve Mesta Kežmarok  bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. 

 
1. LV. č. 592, k. ú. Kežmarok 
2. LV. č. 1, k. ú. Kežmarok 
3. Situácia (viď. prezentácia – Microsoft PowerPoint)  


