
 
     

    
 

 
 
 

           
   

  
 

 
 
 
 

          
     

 

 
 

 
 

          
                                                 
      

  
 

 
   

  
 

 
   

   
 

  
   
  
       

 
 
 

        
 
 
 

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 na prevod pozemkov 
v k. ú. Poprad 

(Antalová) 

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 20. 4. 2021 



 
 

 
 

      
  

 
                 

            
                  

                
           

 
           

 
            

                 
     

 
 

            
 

  
   

 
 

          
                     

 
 

           
             

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

N Á V R H 
na uznesenie 

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 § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) „Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení 

s c h v a ľ u j e 

uzatvorenie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve na prevod nehnuteľného majetku z výlučného 
vlastníctva predávajúceho – Gabriela Antalová, 056 01 Gelnica, zapísaného na LV č. 1250 v 
k. ú. Poprad, a to: 

pozemku: 
- parcela KN-E č. 3075, ostatná plocha o výmere 1268 m2 

spoluvlastnícky podiel:1/1 
ťarchy: bez zápisu 

do výlučného vlastníctva budúceho kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie 
mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 76.080 € (pri cene 60 € / m2). 

Kúpna zmluva bude uzatvorená po uzatvorení kúpnej zmluvy so spoločnosťou Keraming 
a.s. na kúpu nehnuteľností v Active Zone v Poprade pre Strednú športovú školu 
v Poprade. 

2 



 
 

  
 

                     
           

                 
               

       
 
 

           
             

          
            

           
  
                  

             
           

               
            

       
 
                  

           
              

             
 

               
          

 
 

    
           

 
            

 
 

         
    

 
 
 

 
       

       

 

Dôvodová správa 

Materiál bol vypracovaný v súlade s § 11 ods. 2, písm. b) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o 
samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 „Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK“ v platnom znení 

Predmetom predkladaného návrhu je uzavretie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve na 
prevod nehnuteľného majetku – pozemku v k. ú Poprad z vlastníctva budúceho 
predávajúceho Gabriela Antalová do výlučného vlastníctva budúceho kupujúceho -
Prešovský samosprávny kraj. (Nehnuteľný majetok bude po odkúpení zverený do správy – 
Strednej športovej školy, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad, IČO: 52439534“) 

Výkup pozemku je navrhovaný v rámci investičného zámeru kúpy športovej školy, 
internátu a hokejovej haly v Active zone ako rezerva pre prípadné rozšírenie parkovacích 
miest, prípadne realizáciu iných stavieb. Prešovský samosprávny kraj, ako orgán zodpovedný 
za rozvoj kultúry a športu v regióne sa v súčasnej dobe zaoberá zvýšením kvality vzdelávania 
detí na báze tried so športovým zameraním. Kúpa pozemku je podmienená uzatvorením 
kúpnej zmluvy so spoločnosťou Keraming a.s. 

Všeobecná hodnota pozemkov 101,97 € /m2 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 129 298,- €. 

Pozemky uvedené v uznesení sú navrhované za kúpnu cenu 60 € /m2. Celková cena za 
pozemky pri 1 268 m2 predstavuje 76 080,- €. 

Návrh bol prerokovaný: 
Komisiou finančnou pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia s kladným 
odporúčaním 
Komisiou správy majetku pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia s kladným 
odporúčaním. 

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

Prílohy: 
1. LV č. 1250, k. ú. Poprad, 
2. Fotodokumentácia (viď. prezentácia – Microsoft PowerPoint). 
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