
 
 

     
    

 
 
 
 

           
   

  
 

 
 
 
 

          
     

   

 
 

 
 

          
                                                 
      

  
 

 
   

  
 

 
   

   
 

  
   
  
       

 
 

        
 
 
 
 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

27. zasadnutie Zastupiteľstva Číslo poradia: 
Prešovského samosprávneho kraja 
dňa 03.05.2021 

Uzatvorenie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve medzi Keraming, a. s. 
a Prešovský samosprávny kraj 

(k. ú. Poprad) 

Predkladá: Návrh na uznesenie: 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA - v prílohe 
vedúca Odboru majetku a investícií 
Úradu PSK 

Spracoval: 
Mgr. Marianna Demjanovičová 
oddelenie majetku 

Odporúča: 
Mgr. Fabián Novotný 
riaditeľ Úradu PSK 

Prerokované: 
Komisia správy majetku 
Komisia finančná 
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu 

V Prešove dňa 29. 4. 2021 



 
 

                                                         
 

              
 
 

                
              

               
            

       
 
 
 
 
         

 
             

             
            

  
 

     
 

     
 

              
             
             
             
             
             
             
             
        
       
       
       

 
   

     
 

     
         
      
    
         
    
      
      
         

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, Zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK“ v platnom znení 

s c h v a ľ u j e 

uzavretie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve medzi Keraming a. s. so sídlom Jesenského 
3839, 911 01 Trenčín, IČO: 31 431 968, ako Budúcim predávajúcim a Prešovským 
samosprávnym krajom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, ako Budúcim 
kupujúcim. 

Predmetom budúceho predaja budú: 

a) dokončené stavby s príslušenstvom: 

zapísané na LV č. 6815, v k. ú. Poprad, obec Poprad, okres Poprad, 
- na parcele KN-C č. 3237/33, Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala 
- na parcele KN-C č. 3237/14, Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala 
- na parcele KN-C č. 3237/32, Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala 
- na parcele KN-C č. 3238/90, Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala 
- na parcele KN-C č. 3238/91, Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala 
- na parcele KN-C č. 3238/92, Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala 
- na parcele KN-C č. 3238/93, Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala 
- na parcele KN-C č. 3237/31, škola 
- na parcele KN-C č. 3238/95, škola 
- na parcele KN-C č. 3238/96, škola 
- na parcele KN-C č. 3238/97, škola 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: dovolené práva tretích osôb 

vrátane minimálne stavebných objektov: 
SO 01 Viacúčelová športová hala a tréningová hokejová hala 
SO 02 Škola (pôvodne Detský svet) 
SO 03 Prepojovacia chodba 
SO 21 Styková križovatka cesty I/18 a príjazdovej komunikácie 
SO 22 Príjazdová komunikácia 
SO 23 Areálové komunikácie a parkoviská 
SO 24 Cestná svetelná signalizácia 
SO 24.1 NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu 
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SO 31 Sadovnícke úpravy 
SO 41 Prípojka vodovodu 
SO 42 Vodovod pitný – areálový 
SO 51 Kanalizácia splašková 
SO 52 Kanalizácia dažďová so vsakovacím systémom 
SO 61.1 Distribučný STL plynovod 
SO 61.2 Vnútroareálové STL rozvody 
SO 71 VN prípojka - odbočenie z distribučnej siete 
SO 72 VN prípojka - odberné miesto 
SO 73 Areálové rozvody NN 
SO 74 Vonkajšie osvetlenie komunikácií a parkovísk 
SO 75 Trafostanica 

b) pozemky: 

zapísané na LV č. 6815, v k. ú. Poprad, obec Poprad, okres Poprad, 
- parcela KN-C č. 3237/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 356 m2 

- parcela KN-C č. 3238/67, ostatná plocha o výmere 1774 m2 

- parcela KN-C č. 3238/69, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2 

- parcela KN-C č. 3238/70, ostatná plocha o výmere 184 m2 

- parcela KN-C č. 3238/90, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2036 m2 

- parcela KN-C č. 3238/92, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 102 m2 

- parcela KN-C č. 3238/93, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 708 m2 

- parcela KN-C č. 3238/95, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 387 m2 

- parcela KN-C č. 3238/97, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 350 m2 

- parcela KN-C č. 3238/99, ostatná plocha o výmere 33 m2 

- parcela KN-E č. 3076/1, ostatná plocha o výmere 224 m2 

- parcela KN-E č. 3076/2, ostatná plocha o výmere 371 m2 

- parcela KN-E č. 3076/3, trvalý trávny porast o výmere 10 m2 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: dovolené práva tretích osôb 

c) pozemky: 

zapísané na LV č. 6517, k. ú. Poprad, obec Poprad, okres Poprad, 
- parcela KN-C č. 2426/81, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1661 m2 

spoluvlastnícky podiel 6/10 
ťarchy: dovolené práva tretích osôb 

Kúpna zmluva bude uzavretá po právoplatnosti rozhodnutia o povolení na užívanie predmetu 
zmluvy a zápise dokončených stavieb do katastra nehnuteľností na Budúceho predávajúceho, 
najneskôr však do 31.12.2022. Dohodnutá kúpna cena za celý budúci predmet Budúcej kúpnej 
zmluvy bude maximálne 11 700 000 eur bez DPH a bude zaplatená takto: prvá splátka kúpnej 
ceny do 21 dní odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech PSK, ďalšie splátky 
v nasledujúcich rokoch vždy k 30.6. príslušného roka. Splátky budú rovnomerné vo výške 
3 000 000 eur, posledná splátka bude doplatkom kúpnej ceny. 

. 
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Dôvodová správa 

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, Zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK“ v platnom znení 

Predmetom predkladaného návrhu je návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej Kúpnej 
zmluve medzi Keraming a. s. so sídlom Jesenského 3839, 911 01 Trenčín, IČO: 
31 431 968, ako Budúcim predávajúcim a Prešovským samosprávnym krajom Námestie 
mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, ako Budúcim kupujúcim. 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 648/2021 zo dňa 15. 
februára 2021 prípravu investičnej akcie „Sídlo Strednej športovej školy, Kukučínova 4239/1, 
Poprad v Active zone – športové centrum v Poprade. 

Prebehli rokovania so spoločnosťou Keraming a.s. o možnostiach, časovom 
harmonograme, cenách a štandarde dokončenia existujúcich stavieb v súlade s platnými 
povoleniami a technickými normami, ktoré sa za obdobie rozostavanosti stavieb sprísnili 
a o podmienkach ich predaja PSK a dospeli sme do štádia, v ktorom je pre naplnenie zámeru 
PSK – získať pre Strednú športovú školu v Poprade (SŠŠ) priestory pre teoretické vzdelávanie 
a športoviská pre športovú prípravu, potrebné uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 

Budúcou kúpnou zmluvou PSK nadobudne budovu SŠŠ, internát, multifunkčnú 
športovú halu, tréningovú hokejovú halu s inžinierskymi sieťami, prístupovú komunikáciu a 
parkoviská. V objektoch budú triedy, odborné učebne, kabinety, šatne, posilňovňa a jedáleň
pre žiakov školy. 

Niektoré priestory v športových halách, napr. wellnes, fitness, kaviareň, jedáleň, 
predajňa ostanú v existujúcom stave, t. j. ako holopriestor a po nadobudnutí vlastníctva 
objektu plánujeme prenechať ich do užívania za podmienky dokončenia, pravdepodobne 
formou koncesie, tretím osobám, keďže budú využívané nielen žiakmi školy, ale aj pre 
verejnosť. 

Technologické vybavenie objektov bude predstavovať vzduchotechnický systém 
prispôsobený účelu užívania každého objektu s čiastočným využívaním aj na kúrenie, 
rekuperačné jednotky, fotovoltaické panely v rozsahu únosnosti striech objektov a tepelné 
čerpadlá, s centrálnym dispečingom a riadením. Manažment dažďovej vody je riešený 
vsakovacími nádržami. 

Všeobecná hodnota rozostavaných stavieb 6 910 000,00 eur (bez DPH) je stanovená 
znaleckým posudkom č. 73/2021 zo dňa 23.04.2021, vyhotoveným Ing. Andrej Gálik, 
znalcom z odboru Stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností, v súlade s vyhláškou MS SR 
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v platnom znení. 

4 



 
 

        
            

           
             

         
 

                      
           

             
               

 
 

             
                 

 
 

               
               
 

            
 

           
             

           
  

 
         
    

 
 
 

 
 
 
 

  
 

    
        

 

Priemerná rozostavanosť budov podľa znaleckého posudku je 49,97%. 

Predmetom ponuky spoločnosti Keraming a.s. od počiatku nebola atletická dráha, ale 
predmetom zmluvy je pozemok pre jej výstavbu. Samozrejme v cene nie je zariadenie, 
mobiliár, rolba a pod., ktoré nie sú súčasťou stavby. 

Všeobecná hodnota pozemkov 101,97 eur/m2 (bez DPH) je stanovená znaleckým 
posudkom č. 21/2021 zo dňa 29.04.2021, vyhotoveným Ing. Jurajom Šinkom, znalcom 
z odboru Stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností, v súlade s vyhláškou MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v platnom znení, spolu teda 779 255 
eur. 

Pozemky uvedené v uznesení sú navrhované za kúpnu cenu 60,00 eur bez DPH/m2. 
Celková cena za pozemky od Keraming a.s. tak pri 7 642 m2 predstavuje 458 520 eur bez 
DPH. 

Stále rokujeme so SZĽH, Úradom vlády SR a MF SR o uzavretí zmluvy o poskytnutí 
dotácie vo výške 2 mil. eur na realizáciu tejto investície v časti hokejová tréningová hala. 

Našou spoločnou ambíciou je uzavrieť ostrú Kúpnu zmluvu najneskôr do 31.12.2022. 

Investícia PSK je príležitosťou pre zabezpečenie kvalitnej výchovy a výučby budúcich 
reprezentantov PSK a Slovenskej republiky, zvyšovania povedomia o regióne doma i v 
zahraničí a ďalšej pridanej hodnoty v podobe architektonického a stavebného počinu 
mimoriadneho významu. 

O návrhu uznesenia rozhodne zastupiteľstvo vyššieho územného celku nadpolovičnou 
väčšinou prítomných poslancov. 

Prílohy: 

2. LV č. 6815, 
3. Fotodokumentácia (viď. prezentácia – Microsoft PowerPoint) 
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