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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 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 Divadlo 
Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov, IČO: 37783432, príspevková organizácia 
a to: 
 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 12252, k.ú. Prešov a to: 
 

- časť pozemku registra KN C parcelné číslo 497, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka) – diel 3 o výmere 131 m2  
v zmysle Geometrického plánu 085/2017 vypracovaného spoločnosťou GEODAT REAL 
s.r.o. Stará Ľubovňa  
 

do nájmu nájomcu – Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 00327646, za nižšie uvedených 
podmienok:  

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

časť roka) 
 

- Účel nájmu: rekonštrukcia a obnova nádvoria PKO ako verejného priestranstva, jeho 
využívanie na verejné účely  
 

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

Ďalšie podmienky, ktoré  musia byť zo strany nájomcu dodržané: 
- nájomca zrekonštruuje a obnoví nádvorie na vlastné náklady, bude zabezpečovať jeho údržbu, 

upratovanie, odvoz odpadu a uhrádzať všetky náklady v súvislosti s predmetom nájmu, 
- po ukončení nájmu si nájomca nebude nárokovať na preinvestované prostriedky ani 

protihodnotu toho,  o čo sa zvýšila hodnota  predmetu nájmu, 
- nájomca umožní prenajímateľovi využívať nádvorie bezplatne po celú dobu platnosti 

nájomnej zmluvy. 
 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Zámer nájomcu zabezpečiť rekonštrukciu verejného priestranstva v súlade so zákonom č. 49/2002 Z.z. 
s následným využitím na verejnoprospešné účely - využitie obyvateľmi a návštevníkmi mesta ako 
verejného priestranstva. 
 
 
 



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 – časti pozemku za účelom 
rekonštrukcie nádvoria budovy  PKO v Prešove Mestom Prešov.  
  

Návrh bol prerokovaný:  
 

• Komisiou kultúry a národnostných menšín 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 – časti pozemku v k. ú. Prešov v správe Divadla Jonáša 
Záborského v Prešove do nájmu nájomcu Mesto Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
 
 
 

Predmetom navrhovaného nájmu je časť pozemku registra KN C parcelné číslo 497, o výmere 
131 m2 evidovaného na liste vlastníctva č. 12252 v k.ú. Prešov, ktorý je vo vlastníctve PSK v správe 
Divadla Jonáša Záborského v Prešove.  

Mesto Prešov požiadalo o prenájom časti pozemku do nájmu na dobu neurčitú za nájomné 1,- 
€/ročne so zámerom zrekonštruovať nádvorie pred budovou Čierneho orla v správe príspevkovej 
organizácie mesta PKO Čierny orol Prešov. V budúcnosti je predpoklad odpredaja alebo zámeny 
predmetného majetku v prospech Mesta Prešov. 

 
Riaditeľ divadla dňa 04.06.2020 Rozhodnutím č. 1/2020 v súlade s § 7 ods.5 písm. a) Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení rozhodol 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 neurčitú za cenu 1,- €/ročne. Budúci nájomca 
umožní počas rekonštrukcie nádvoria správcovi objektu divadla vykonať práce spojené s údržbou a 
opravou (odizolovaním a odvodnením) objektu historickej budovy divadla, v rámci rekonštrukcie 
nádvoria bude doplnená zeleň, verejnosti bude ponúknutý po rekonštrukcii dôstojný priestor v centre 
mesta. Mesto Prešov uhradí všetky náklady v súvislosti s rekonštrukciou nádvoria a počas jeho 
následného využívania verejnosťou.    

 
 Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK odporúča schváliť nájom. 

Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve PSK uznesením č. 25/2020 zo dňa 04.06.2020 
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. 12252 k. ú. Prešov (vlastník PSK, v správe Divadla Jonáša Záborského v Prešove )  

2. Kópia z katastrálnej mapy  - situácia 

3. Rozhodnutie správcu o dočasnej prebytočnosti 

 
 
 
 


