
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   
 
 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 20. zasadnutia 
 Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja  

zo dňa 23. augusta 2016  
 

 
Číslo:   Obsah uznesenia: 
 
 
 
377.      k informatívnej správe o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK 
 
378.      k správe o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2016 
 
379.      k správe o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2016 
 
380.      k správe o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2016 
  
381.      k úprave rozpočtu č. 5/PSK/2016 
 
382.      k správe o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2015 a I. polrok 2016 
 
383.      k  návrhu  VZN  PSK  č.  ../2016,   ktorým sa ruší  Stredná  odborná  škola  lesnícka,  Bijacovce 1,  
                 Stredná odborná škola služieb, Bystrany 46, Stredná odborná škola technická, Rudňany 65, Školská jedáleň  
                 ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, Bijacovce 1,  Školský   internát  ako súčasť Strednej odbornej   
                 školy  lesníckej,  Bijacovce  1 a  zriaďuje  Spojená  škola,  Bijacovce  1  s  organizačnými  zložkami   Stredná  
                 odborná  škola lesnícka,  Bijacovce 1,   Stredná odborná škola služieb,  Bystrany 46,  Stredná odborná škola  
                 technická,  Rudňany  65,  Školská  jedáleň,  Bijacovce 1   ako  súčasť  Spojenej  školy,  Bijacovce  1,  Školský 
                 internát, Bijacovce 1 ako súčasť Spojenej školy, Bijacovce 1                                                                                                                                                 
 

384.      k návrhu Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách  
             na území PSK na školský rok 2016/2017 
  
385.      k návrhu na vymenovanie riaditeľa Zariadenia sociálnych služieb Jasoň 
             v Spišskej Starej Vsi  
 
386.      k plánu zasadnutí Zastupiteľstva PSK 
  
387.      k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku - kúpa 
 
388.      k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku - kúpa 
 
389.      k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku – kúpa 
 



390.      k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou 
             a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže 
 
391.      k schváleniu kúpnej ceny ponúknutej v obchodnej verejnej súťaži 
 
392.      k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK –  
             - prípad hodný osobitného zreteľa 
   
393.      k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
 
394.      k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 62/2014 zo dňa 24. 6. 2014 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 377 / 2016 
 

z 20. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 23. augusta 2016 

 
k informatívnej správe o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK 
________________________________________________________________ 

     
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
 
informatívnu správu o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 
        
 
 
                                                      
 
V Prešove dňa 26. augusta 2016 
 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH  
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 
 
                                                                   



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 378 / 2016 
 

z 20. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 23. augusta 2016 

 
k správe o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2016 
________________________________________________________________ 

     
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
 
správu o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2016.  
        
 
 
                                                      
 
V Prešove dňa 26. augusta 2016 
 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH  
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 
 
                                                                   



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 379 / 2016 
 

z 20. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 23. augusta 2016 

 
k správe o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2016 
________________________________________________________________ 

     
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
 
správu o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2016.  
        
 
 
                                                      
 
V Prešove dňa 26. augusta 2016 
 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH  
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 
 
                                                                   



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 380 / 2016 
 

z 20. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 23. augusta 2016 

 
k správe o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2016 
________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 
ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov 
 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
 
správu o plnení rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja k 30. 6. 2016. 
        
 
 
                                                      
 
V Prešove dňa 26. augusta 2016 
 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH  
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 381 / 2016 
 

z 20. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 23. augusta 2016 

 
k úprave rozpočtu č. 5/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja  
pre rok 2016 
________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm.  d) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
A.  s c h v a ľ u j e   úpravu rozpočtu č. 5/PSK/2016 nasledovne: 
 
A.1  Bežný rozpočet: 
  
 Bežné príjmy                           +        5 000 € na         170 638 115 € 
 Bežné výdavky                      +        3 710 €            na 160 779 836 € 

 
v tom: 
 
Oblasť financovania:  KULTÚRNE SLUŽBY 

        
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo           +   3 710 € 

  
v tom:  
Hvezdáreň a planetárium Prešov (zdroj 46)                                   +  5 000 € 
Hvezdáreň a planetárium Prešov – presun do kapitálových výdavkov (zdroj 41)       -       600 € 
Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni – presun do kapitálových  
výdavkov (zdroj 41)                   -      690 € 
 
 

A.2  Kapitálový rozpočet: 
  
 Kapitálové príjmy                       +                 0 €  na    1 886 480 € 
 Kapitálové výdavky                 +   1 210 545 €       na  43 014 110 € 

 
v tom: 
 
Úrad PSK                      +       4 522 € 
Projekty                      +   502 180 € 
Kultúrne služby                     +   105 949 € 
Vzdelávanie                                                         +    359 755 € 

 Sociálne zabezpečenie                     +   238 139 € 



A.3 Rozpočet finančných operácií: 
 

Príjmové finančné operácie upraviť o                    +     1 209 255 €          na           32 989 545 € 
 Výdavkové finančné operácie upraviť o                +                   0 €          na             1 720 194 € 
 
 
A.4 Rozpis kapitálových výdavkov: 
 

Oblasť financovania:  ÚRAD PSK 
 
Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu                        4 522 € 
z toho: 
 
08  Kultúrne služby 
Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v Poprade  
– dofinancovanie stavebných prác                            4 522 € 

 
 
Oblasť financovania:  PROJEKTY 
 
Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu                   502 180 € 
z toho: 
 
09 Vzdelávanie 
Príprava projektov v rámci iROP – predpokladané hodnoty PD a energetické audity: 
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov – PD 98 400 €,energetický audit 6 600 €    
                                                                                                                                      105 000 € 
Hotelová akadémia Prešov – PD 34 200 €, energetický audit 6 600 €         40 800 € 
SPŠ strojnícka Prešov – PD 79 200 €, energetický audit 9 600 €                      88 800 € 
Stredná umelecká škola Prešov – PD 27 600 €, energetický audit 4 800 €        32 400 € 
 
10  Sociálne zabezpečenie  
Investičné akcie v rámci projektu zníženia energetickej náročnosti objektov ELENA:  
CSS Clementia Ličartovce – Zateplenie budovy, vrátane PD a stavebného dozoru     83 830 € 
CSS Clementia Ličartovce – Rekonštrukcia vykurovacieho systému, vrátane PD  
a stavebného dozoru              68 400 € 
DSS Legnava – Zateplenie budovy, vrátane PD a stavebného dozoru         82 950 € 

  
   

Oblasť financovania:  KULTÚRNE SLUŽBY 
 
Kapitálové výdavky zo zdroja 41                                  1 290 € 

 z toho: 
 
08.2 Kultúrne služby 
Hvezdáreň a planetárium Prešov – Rekonštrukcia a modernizácia  
elektroinštalácie – spracovanie PD                600 € 
Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni – zbierkové predmety            690 € 
(dokumenty z pôsobenia drotárov z oblasti Starej Ľubovne v meste Belehrad  
a Jagodina, ženské kožuchy z obce Jakubany 3 ks, jedálenská príborová  
súprava Art Krupp Berndorf – 33 častí, olejomaľba Starej Ľubovne z r.1924)  
 
 
 

- 2 - 



Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu                                104 659 € 
z toho: 
 
08.2 Kultúrne služby 
Vihorlatské múzeum Humenné – Signalizačné a protipožiarne zabezpečenie  
objektov Expozície ľudovej architektúry a bývania                     10 800 € 
Vihorlatské múzeum Humenné – Osobné motorové vozidlo                        15 000 € 
Hornozemplínska knižnica Vranov n. Topľou – Osobné motorové vozidlo          15 000 €  
Vlastivedné múzeum Hanušovce n. Topľou – Archeologická expozícia v  
kaštieli – PD a Dobudovanie Archeoparku – PD                            2 000 € 
Nákup zbierkových predmetov                            61 859 € 
z toho: 
Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou                                                               8 500 €

 (Kachľová pec v štýle ART – DECO 8 000 €, Palná zbraň, luxusná  
kresadlová pištoľ z 18. st. 500 €) 
Podtatranské múzeum Poprad                  1 459 € 
(Nákup numizmatickej zbierky z pozostalosti Ing. Ferdinanda Lauka zo Svitu) 
Vihorlatské múzeum Humenné                30 300 € 
(Knihovňa 13 500 €, písací stôl 5 900 €, kreslo k písaciemu stolu 1 000 €,  
konferenčný stôl 1 800 €, kreslá 2 ks 1 600 €, podlahové hodiny 6 500 €) 
Tatranská galéria v Poprade                  3 000 € 
(Jozef Kornucik - Pri mori – olej, plátno) 
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni                2 500 € 
(Pohľadnice dokumentujúce historický vývoj kúpeľov vo Vyšných Ružbachoch 30 ks,  
pohľadnice z obcí Orlov 2 ks, Plaveč 4 ks, Mníšek nad Popradom 4 ks, Hniezdne 10 ks,  
Stráňany 1 ks, Ľubovnianske kúpele 6 ks, Podolínec 3 ks, Toporec 2 ks a Pieniny,  
Červený kláštor a zábery z rieky Dunajec 19 ks) 
Šarišská galéria v Prešove                           16 100 € 
(Anna Hausová – Božie oko, akryl, plátno 180x180 cm 3 400 €, 
Anna Gregorová – Dotyk, 2011, vaječná tempera plátno 75x95 cm 800 €, 
Edita Vološčuková, PhDr. – Hľadanie podstaty I. a II., 1998, akvarel,  
papier 50x68 cm 1 000 €,  
Eva Tkáčiková, Mgr. Art., Spoveď I.-IV. 780 € 
Tomáš Klíma – V objatí, pieskovec v. 56 cm 2 000 €,  
Peter Kocák, Akad. Mal. – Rajské jablko, 2012, olej, plátno 90x120 cm 2 120 €,  
Ján Zelinka, Mgr. Art. – Hľadám podstatu (srnec), 2013, sadra vyliata do  
zvieracej kože, 150 x 180 cm 3 400 €,  
Ľubo Guman, Mgr., Zviera, 2009, akryl, plátno, 120 x 85 cm 1 800 €,  
Ivana Živčáková, Mgr. – Inuise, 2014 – 2015, akryl, kartón 100 x 70 cm 800 €) 
 
 
Oblasť financovania:  VZDELÁVANIE 
 
Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu                    359 755 € 
z toho: 
 
09  Vzdelávanie  
Spojená škola Bardejov – Umývačka riadu s príslušenstvom              4 800 € 
Spojená škola Bardejov – Sušiareň s príslušenstvom do chemického laboratória             2 000 € 
Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa –  Rekonštrukcia a modernizácia  
kotolne                                                                                                                              98 520 € 
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov – Rekonštrukcia kotolne  
vrátane PD a SD                                                                                                              195 141 € 
SOŠ obchodu a služieb Prešov – Rekonštrukcia kotolne – dofinancovanie          59 294 € 
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Oblasť financovania:  SOCIÁLNE ZABEZPE ČENIE  
 
Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu                  238 139 € 
z toho: 
 
10 Sociálne zabezpečenie 
DpS Stará Ľubovňa – Výstavba chodníka s lavičkami a strieškami         13 840 € 
DSS Vranov n. Topľou – Výstavba altánku                          8 990 € 
Domov v Poloninách Nová Sedlica – Zmena palivovej základne        122 500 € 
CSS CLEMENTIA Ličartovce – Rekonštrukcia práčovne                      42 300 € 
Senior dom Svida Svidník – osobné motorové vozidlo                       15 000 € 
Spolufinancovanie dotácií z MPSVaR na podporu rozvoja sociálnych služieb        35 509 €  
v tom pre: 
CSS Dúbrava (z MPSVaR SR  10 000 €)              4 539 € 
DSS Jabloň (z MPSVaR SR  8 000 €)                  804 € 
CSS Dúhový sen, Kalinov (z MPSVaR SR  14 000 €)                         1 865 € 
CSS Ametyst, Tovarné (z MPSVaR SR  15 000 €)             1 709 € 
CSS Zátišie, Osadné (z MPSVaR SR  3 000 €)                 768 € 
DSS sv. Jána z Boha, Spišské Podhradie (z MPSVaR SR  6 800 €)              766 € 
Domov v Poloninách, Nová Sedlica (z MPSVaR SR  23 000 €)            7 731 € 
CSS Vita vitalis, Prešov (z MPSVaR SR  23 000 €)                       10 999 € 
Senior dom Svida, Svidník (z MPSVaR SR 23 000 €)                6 328 € 

 
 

 
 
                                                      
V Prešove dňa 23. augusta 2016 
 
 
 
 

  MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH  
 
 
                                                                 Ing. Anton Gašpár 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 382 / 2016 
 

z 20. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 23. augusta 2016 

 
k správe o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2015  
a I. polrok 2016 
________________________________________________________________ 

     
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
 
správu o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2015 a I. polrok 2016. 
        
 
 
                                                      
V Prešove dňa 26. augusta 2016 
 
 
 
 

 MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH  
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 
 
                                                                   



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 383 / 2016 
 

z 20. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 23. augusta 2016 

 
k návrhu VZN PSK č. ../2016, ktorým sa ruší Stredná odborná škola lesnícka, Bijacovce 1,  
Stredná  odborná  škola  služieb, Bystrany 46,  Stredná odborná škola technická,  Rudňany 65,  Školská 
jedáleň ako súčasť Strednej  odbornej školy lesníckej, Bijacovce 1, Školský internát ako súčasť Strednej 
odbornej školy lesníckej, Bijacovce 1 a zriaďuje Spojená škola, Bijacovce 1 s organizačnými zložkami 
Stredná odborná škola lesnícka, Bijacovce 1, Stredná odborná škola služieb, Bystrany 46, Stredná odborná 
škola technická, Rudňany 65, Školská jedáleň, Bijacovce 1 ako súčasť Spojenej školy, Bijacovce 1,  Školský 
internát, Bijacovce 1 ako súčasť Spojenej školy, Bijacovce 1                                                                                                                                                  

________________________________________________________________ 
     

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2) písm. 
a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  

  
s c h v aľu j e  
 
Všeobecne záväzné  nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 54/2016, ktorým sa 
ruší Stredná odborná škola lesnícka, Bijacovce 1, Stredná odborná škola služieb, Bystrany 46, 
Stredná odborná škola technická, Rudňany 65, Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej 
školy lesníckej, Bijacovce 1, Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, 
Bijacovce 1 k 31. 08. 2016 a zriaďuje Spojená škola, Bijacovce 1 s organizačnými zložkami 
Stredná odborná škola lesnícka, Bijacovce 1, Stredná odborná škola služieb, Bystrany 46, 
Stredná odborná škola technická, Rudňany 65, Školská jedáleň, Bijacovce 1 ako súčasť 
Spojenej školy, Bijacovce 1, Školský internát, Bijacovce 1 ako súčasť Spojenej školy, 
Bijacovce 1 od 01. 09. 2016. 
  
                                                   
V Prešove dňa 23. augusta 2016 
 

MUDr. Peter Chudík 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                           MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH   
 
                                                                 Ing. Anton Gašpár                                                            



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 384 / 2016 
 

z 20. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 23. augusta 2016 

 
k návrhu Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách 
na území PSK na školský rok 2016/2017 
________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle  zákona  NR  SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v platnom znení 

 
s c h v a ľ u j e 
 
Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách na území 
Prešovského samosprávneho kraja na školský rok 2016/2017 
 
so zapracovaním schváleného doplňovacieho návrhu v častiach VII., VII.A, 
VII.B. 
  
 
                                                    
V Prešove dňa 26. augusta 2016 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH  
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár                                                                



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 385 / 2016 
 

z 20. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 23. augusta 2016 

 
k návrhu na vymenovanie riaditeľa Zariadenia sociálnych služieb Jasoň 
v Spišskej Starej Vsi 
________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h)  
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov    
 
m e n u j e 
 
do funkcie riaditeľa Zariadenia sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi               
 
Mgr. Vieru Pasterovú, PhD., dňom 1. septembra 2016. 
 

  
                                                  
V Prešove dňa 23. augusta 2016 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH  
 
 
                                                                 Ing. Anton Gašpár 
 
                                                                   



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 386 / 2016 
 

z 20. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 23. augusta 2016 

 
k plánu zasadnutí Zastupiteľstva PSK 
________________________________________________________________ 

     
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
A/ s c h v a ľ u j e 
 
termín 21. zasadnutia Zastupiteľstva PSK dňa 17. alebo 18. októbra 2016, 
termín 22. zasadnutia Zastupiteľstva PSK dňa 12. decembra 2016. 
 
B/ b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
informatívny návrh programu zasadnutí Zastupiteľstva PSK.                                                                    
 
 

                                                 
V Prešove dňa 26. augusta 2016 
 
 

 MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH  
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár                                                             
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 387 / 2016 
 

z 20. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 23. augusta 2016 

 
k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku - kúpa 
________________________________________________________________ 

     
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   
 
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 
1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 0033167, zapísaného na LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa, a 
to:  

 
pozemky registra C KN: 
 
parcelné číslo 4223, zastavané plochy a nádvoria o výmere 657 m2, 
parcelné číslo 4224, ovocné sady o výmere 853 m2, 
parcelné číslo 4232, zastavané plochy a nádvoria o výmere 880 m2 
 
novovytvorený pozemok registra C KN: 
 
parcelné číslo 4228/8, zastavané plochy a nádvoria/ostatné plochy o výmere 707 m2, 
odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 4228/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
1433 m2, zapísaný na LV č. 3696 geometrickým plánom č. 38/2016 vyhotoveným Miroslavom 
Ščurkom, geodetom, 064 01 Chmeľnica 249, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, 
katastrálnym odborom pod číslom G1-211/2016  dňa 09.05.2016 
 
parcelné číslo 4234/2, ovocný sad o výmere 344 m2, 
odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 4234, ovocný sad o výmere 6735 m2, zapísaný na 
LV č. 3696 geometrickým plánom č. 38/2016  vyhotoveným Miroslavom Ščurkom, geodetom, 064 01 
Chmeľnica 249, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom pod 
číslom G1-211/2016  dňa 09.05.2016 
 
parcelné číslo 4234/3, ovocný sad o výmere 325 m2, 
odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 4234, ovocný sad o výmere 6735 m2, zapísaný na 
LV č. 3696 geometrickým plánom č. 38/2016  vyhotoveným Miroslavom Ščurkom, geodetom, 064 01 
Chmeľnica 249, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom pod 
číslom G1-211/2016  dňa 09.05.2016 



(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 3766 m2.) 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1     
 
ťarchy:  bez zápisu 

 
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, 
ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Ľubovnianske múzeum – Hrad v Starej Ľubovni, 
Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa, za kúpnu cenu 3.766,00 € (1,00 €/m2). 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                                 
V Prešove dňa 26. augusta 2016 
 
 
 
 

 MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH  
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 388 / 2016 
 

z 20. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 23. augusta 2016 

 
k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku - kúpa 
________________________________________________________________ 

      
     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   
 
prevod  nehnuteľného majetku  z vlastníctva predávajúceho – Obec Dúbrava, 067 73 Dúbrava, 
IČO: 00322946, zapísaného na LV č. 157 v k. ú. Dúbrava, a to:  
pozemky registra C KN: 
parcelné číslo 29/1,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 527 m2, 
parcelné číslo 29/2,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 154 m2, 
parcelné číslo 29/3,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 1678 m2 
parcelné číslo 547/2,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 2226 m2 
 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 4585 m2.) 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1     
ťarchy:  bez zápisu 

 
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, 
ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Centrum sociálnych služieb Dúbrava, 067 73 Dúbrava 
41, za kúpnu cenu 1.008,70 € (0,22 €/m2). 
                                                 
V Prešove dňa 26. augusta 2016 
 

 MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH  
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár                                                  



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 389 / 2016 
 

z 20. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 23. augusta 2016 

 
k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku - kúpa 
________________________________________________________________ 

     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   
 
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho - Mesto Svidník, Sovietskych 
hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, IČO: 00331023, zapísaného na LV č. 1 v k. ú. Svidník, a to:  

 
pozemky registra CKN: 
parcelné číslo 30/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 160 m2 

parcelné číslo 32/2, ostatné plochy o výmere 258 m2, 
odčlenené geometrickým plánom č. 79/2015, vyhotoveným GEODÉZIA SVIDNÍK, s. r. o., 
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, úradne overeným Okresným úradom Svidník - 
katastrálny odbor pod číslom G1-203/15 dňa 28. 10. 2016 
 
(Celková výmera predstavuje 418 m2.) 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy:  bez zápisu 
 
do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, 
ktorý tento majetok zveruje do správy Gymnázia duklianskych hrdinov, Komenského 16, 089 01 
Svidník, za kúpnu cenu 1,00 €.  
                                             
V Prešove dňa 26. augusta 2016 
 
 

 MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH  
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár                                                       



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 390 / 2016 
 

z 20. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 23. augusta 2016 

 
k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou  
a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže 
________________________________________________________________ 

     
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 § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 písm. a), 
b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 
 
A. k o n š t a t u j e ,   
 
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  B.1 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   
 
B.1    prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe 

Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné, zapísaného na LV č. 8358, k. ú. Humenné,  a 
to: 

 
pozemok registra CKN: 
 
parcelné číslo 4015, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 375 m2, 

parcelné číslo 4016, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 492 m2, 
parcelné číslo 4017, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 249 m2, 
parcelné číslo 4018, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 4122 m2, 

 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 5238 m2.) 
 
stavba: Stavba, súpisné číslo 39, na pozemku registra C KN parcelné číslo 4016, zastavané 

plochy a nádvoria porasty o výmere 492 m2, (učebný pavilón č. 1), 
Stavba, súpisné číslo 41, na pozemku registra C KN parcelné číslo 4015, zastavané 
plochy a nádvoria porasty o výmere 375 m2, (učebný pavilón č. 3), 

Stavba, súpisné číslo 41, na pozemku registra C KN parcelné číslo 4017, zastavané 
plochy a nádvoria porasty o výmere 249 m2, (učebný pavilón č. 2), 

 

s príslušenstvom: spojovacie prístrešky, oplotenie areálu Nám. Slobody, k. ú. Humenné, 
vodovodná prípojka,  kanalizácia, vodomerná šachta 2 ks, NN prípojka, spevnené plochy – 
asfaltové pri hospodárskom pavilóne a vstupe, spevnené plochy – asfaltové pri učebnom 
pavilóne č. 1, spevnené plochy – asfaltové pri učebnom pavilóne č. 2.  



spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu,   
 
spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého 
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou 
vyhodnotený ako najvhodnejší.  
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 33/216 zo dňa 
6.6.2016 vyhotoveným znalcom Ing. Ján Sitko, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 963.134,03 
€, z toho stavby 795.256,13 €, pozemky 167.877,90 €, pri jednotkovej cene pozemkov 32,05 
€/m2. 
 

  B.2     Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. Obchodného 
zákonníka, v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
(O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný 
majetok PSK. 
 
1.  Predmet  zmluvy: 

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1 tohto uznesenia. 
 
2.  Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 
 

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške                 
stanovenej znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny 

 
b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady 

ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za 
vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho poplatku 
za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod. 

 
c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení 

celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)   
 
d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny 

a ostatných nákladov podľa písm. a) a b). 
 

3.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

a)  Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle 
Prešovského samosprávneho kraja v termíne  do __ . __ . 20__  do  13:00  hod. 
v zapečatenej obálke s výrazným označením:  

  
 „Obchodná verejná súťaž – stavby (učebný pavilón č.1, 2, 3) s pozemkami, k. ú. 

Humenné v správe OA Humenné – neotvárať!“  
     

„ identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského  
registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO,  adresa“  
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na adresu:  
Prešovský samosprávny kraj 
 Odbor organizačný  
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov 
 
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne 
Prešovského samosprávneho kraja.  
 

b)   Návrh musí obsahovať: 
– návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na CD 
– presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. 

živnostenského  registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ) 
s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti 
bezo zmien, takto:   
� kupujúci  – fyzická osoba   

titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo                                          

� kupujúci  – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)   
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno 
a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého 
pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č.......  alebo                                        

� kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri (OR)  
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - 
podľa výpisu z OR, IČO, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu 
......., oddiel ......, vložka ...   

– výpis z obchodného resp. živnostenského registra, nie starší ako 1 mesiac, na úrovni 
originálu 

– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny  
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou  
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže o zložení finančnej 

zábezpeky vo výške 50% z ceny stanovenej znaleckým posudkom za nehnuteľný 
majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN:                                          
SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú 
štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený  
na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.) 

– čestné vyhlásenie záujemcu (iba fyzickej osoby) v zmysle z. č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (text 
vyhlásenia je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.) 

– oprávnená kontaktná osoba, telefón, fax, mobil, e-mail. 
 

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC 
musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote 
podľa písm. e)  predložený návrh  kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať. 

 
d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer 

s prevádzanou nehnuteľnosťou.  
 
e)  Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom 

v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  
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f)  Vyhlasovateľ si v súlade s  § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už 
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia 
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky 
súťaže. 

 
g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom 

predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne 
podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie 
kúpnej zmluvy, resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany víťaza 
obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú 
pokutu v súlade so Zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie podpísania kúpnej 
zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže. 

 
h) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého 

obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  
 
i) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 

odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 
  

4.  Ohliadka majetku:  
 

a) Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním 
návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Alenou Židovou, riaditeľkou Obchodnej 
akadémie v Humennom (tel.: 057 775 2432, mobil: 0948 393 401).           

 
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  

 
 
 
 
 
                                              
V Prešove dňa 26. augusta 2016 
 
 

 MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH  
 
 
                                                                 Ing. Anton Gašpár 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 391 / 2016 
 

z 20. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 23. augusta 2016 

 
k schváleniu kúpnej ceny ponúknutej v obchodnej verejnej súťaži 
________________________________________________________________ 

     
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 § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 písm. a), 
b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 
 
s c h v a ľ u j e   
 
prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe 
Vihorlatského múzea v Humennom zapísaného na LV č. 2440, k. ú. Humenné, a to: 

 
pozemok registra CKN: 
parcelné číslo 1705/1, zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1208 m2 
parcelné číslo 1705/2, ostatné plochy  o výmere 1194 m2 

parcelné číslo 1705/3, zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1208 m2  
parcelné číslo 1705/5, ostatné plochy  o výmere  551 m2  
parcelné číslo 1705/6, ostatné plochy  o výmere  327 m2 

parcelné číslo 1705/7, zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1243 m2 

parcelné číslo 1705/8,  ostatné plochy  o výmere 412 m2 

 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 5525 m2.) 

 
stavba: budova, súpisné číslo 1686, na pozemku registra C KN parcelné číslo 1705/1 s                                       
príslušenstvom: vodovodná prípojka, kanalizácia, teplovod, 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1,  

 
ťarchy: bez zápisu,   
           
do vlastníctva účastníka obchodnej verejnej súťaže - kupujúceho –  NEUROLÓGIA II, s. r. o, Obrancov 
mieru 28, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 500 488, za kúpnu cenu vo výške 180.000,00 €, ktorá bola 
ponúknutá v obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej dňa 08.07.2016. 

  
 
 



Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 135/2015 zo dňa 
23.09.2015, vyhotoveným znalcom Ing. Mariánom Onderkom v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 
Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 385.000,00 
€, z toho stavba s príslušenstvom 298.128,00 €, pozemky 86.872,00 €, pri jednotkovej cene pozemkov 
15,72 €/m2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
V Prešove dňa 26. augusta 2016 
 
 
 
 

 MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH  
 
 
                                                                 Ing. Anton Gašpár 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 392 / 2016 
 

z 20. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 23. augusta 2016 

 
k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK –  
- prípad hodný osobitného zreteľa 
________________________________________________________________ 

     
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,    
 
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  B tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e,   
 
 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 
prevod 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, prevod  nehnuteľného majetku v správe Spojenej školy Čaklov, 094 35 
Čaklov, k. ú. Čaklov, a to: 

 
pozemok registra CKN: 
 
parcelné číslo 1654, vodné plochy o výmere 3104 m2,  
parcelné číslo 1649, vodné plochy o výmere 4383 m2,  
parcelné číslo 1651, vodné plochy o výmere 2884 m2,  
parcelné číslo 1325, zastavané plochy a nádvoria o výmere 880 m2,  
 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 11 251 m2.) 
   
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
ťarchy: bez zápisu 
 



do vlastníctva kupujúceho – Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 
211, IČO: 35 860 839, za kúpnu cenu  1,00 € . 

 
 Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
             Majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve Slovenskej 

republiky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
 
 
 
V Prešove dňa 26. augusta 2016 
 
 
 
 

 MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH  
 
 
                                                                 Ing. Anton Gašpár 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 393 / 2016 
 

z 20. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 23. augusta 2016 

 
k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
________________________________________________________________ 

     
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 –  Spojená škola so 
sídlom Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov, IČO: 37946765, rozpočtová organizácia, a to: 
 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 12693 v k. ú. Prešov, a to: 

 
- nebytové priestory v objekte so súpisným číslom 11741 na pozemku registra C KN parcelné 
 číslo 14800, a to:  prenajímaná plocha o výmere 193,30 m2 a pomerná časť chodby o výmere 
 30,30 m2 
 
do nájmu nájomcu – KEN-EX, spol. s r. o.  so sídlom Železničiarska 3802/37, 080 01 Prešov, IČO: 
36 454 672, za nižšie uvedených podmienok:  

 
- Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájom: 1 €/m2/rok. 

 
- Účel nájmu: výchovno-vzdelávacie účely, priestory budú po kompletnej rekonštrukcii využité 

ako šatne  a sociálne zariadenia pre hokejovú akadémiu, žiaci športových tried spojenej školy 
budú členmi hokejovej akadémie.  

 
- Doba nájmu:  20 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

 
- Nájomca zhodnotí nevyužívaný nehnuteľný majetok, ktorý je v zlom technickom stave, 

kompletnou rekonštrukciou s vytvorením troch šatní s hygienickým zázemím a to na vlastné 
náklady v predpokladanej výške 35.000,00 € bez DPH. 
 



Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Predmet nájmu bude využitý na verejnoprospešný účel ako šatne pre žiakov športových tried. Firma 
KEN-EX, spol. s r. o. a PSK sú spoluinvestorom pri projekte výstavby zimnej tréningovej haly 
nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
V Prešove dňa 26. augusta 2016 
 
 
 
 
 

 MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH  
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 394 / 2016 
 

z 20. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 23. augusta 2016 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 62/2014  
zo dňa 24. 6. 2014 
________________________________________________________________ 

      
     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. a) 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 a čl. VII. Rokovacieho poriadku 
Zastupiteľstva PSK  
__________________________________________________________________________________ 
 
m e n í   
 
uznesenie z 5. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 62/2014 zo dňa 24. 6. 2014 k majetkovým 
prevodom nehnuteľného majetku PSK v časti B. schvaľuje, v bodoch B.10 - B.21, nasledovne:   
 
vypúšťa sa text v bode B.10 – B.21 a nahrádza sa textom v tomto znení:  
 
B.10 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     

 
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 

m2, zapísaného na LV č. 16181, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5663/85535 
(zastavaný pozemok) 

b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2, 
zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5663/212839 (priľahlý 
pozemok) 

 
ťarchy: bez zápisu  
 
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Mgr. Miroslava Staneková, rodné priezvisko Staneková, Bratislavská 6465/8, 080 01 
Prešov, za kúpnu cenu 759,00 €, pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 630,56 € (pri cene 
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2). 
 



Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 10, vchod číslo 174, 3. mezanín bytového domu súpisné 
číslo 8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748 a podielu 5663/85535 na spoločných 
častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na LV č. 9047, k. ú. Prešov, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 
 

B.11 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     
 
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 

m2, zapísaného na LV č. 16181, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5391/85535 
(zastavaný pozemok) 

b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2, 
zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5391/212839          
(priľahlý pozemok) 

 
ťarchy: bez zápisu  
 
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Etela Sabolová, rodné priezvisko Timková, miesto trvalého pobytu  Dlhá 557/63, 089 01 
Svidník, za kúpnu cenu 722,66 €, pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 600,37 € (pri cene 
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 11, vchod číslo 174, 3. mezanín bytového domu súpisné 
číslo 8687 na pozemku registra C KN  parcelné číslo 5748, LV č. 9047, k. ú. Prešov a podielu 
5391/85535 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu, spoluvlastnícky podiel 
1/1. 
 

B.12 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     
 
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 

m2, zapísaného na LV č. 16181, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7785/85535 
(zastavaný pozemok) 

b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2, 
zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov,  spoluvlastnícky podiel 7785/212839  (priľahlý 
pozemok) 

 
ťarchy: bez zápisu  
 
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do bezpodielového spoluvlastníctva  
kupujúcich – Patrik Zlatohlavý,  rodné priezvisko Zlatohlavý, miesto trvalého pobytu 17. 
novembra 174, 080 01 Prešov a manželka Denisa Zlatohlavá, rodné priezvisko Fedorová, 
miesto trvalého pobytu Kukorelliho 1115/28, 085 01 Bardejov, za kúpnu cenu 1.043,28 €, 
pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013,  vyhotoveným  znalcom  Ing.  Milanom  Vinklerom v zmysle  vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 866,76 € (pri cene 
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2). 
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Kupujúci sú bezpodielovými spoluvlastníkmi bytu číslo 12, vchod číslo 174, 3. mezanín 
bytového domu súpisné číslo 8687 na pozemku registra C KN  parcelné číslo 5748, LV č. 9047, 
k. ú. Prešov a podielu 7785/85535 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 
 

B.13 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     
 
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 

m2, zapísaného na LV č. 16181, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7576/85535 
(zastavaný pozemok) 

b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2, 
zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7576/212839  (priľahlý 
pozemok) 

 
ťarchy: bez zápisu  
 
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do bezpodielového spoluvlastníctva                                     
kupujúcich – Stanislav Čorej, rodné priezvisko Čorej, miesto trvalého pobytu 17. 
novembra 8687/174, 080 01 Prešov a manželka PhDr. Jana Čorejová, rodné priezvisko 
Petrašková, miesto trvalého pobytu 17. novembra 8687/174, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 
1.015,45 €, pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 843,64 € (pri cene 
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci sú bezpodielovými vlastníkmi bytu číslo 13, vchod číslo 174, 3. mezanín bytového 
domu súpisné číslo 8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, LV č. 9047, k. ú. 
Prešov a podielu 7576/85535 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 
 

B.14 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     
 
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 

m2, zapísaného na LV č. 16181, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7440/85535 
(zastavaný pozemok) 

b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2, 
zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7440/212839 (priľahlý 
pozemok) 

 
ťarchy: bez zápisu  
 
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Anna Angelovičová, rodné priezvisko Angelovičová, miesto trvalého pobytu Kamenná 
158, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 997,05 €, pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 828,36 € (pri cene 
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2). 
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Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 14, vchod číslo 174, 3. mezanín bytového domu súpisné 
číslo 8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, LV č. 9047, k. ú. Prešov a podielu 
7440/85535 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu, spoluvlastnícky podiel 
1/1. 
 

B.15 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     
 
pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, 
zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 8360/127304                             
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou) 
 
ťarchy: bez zápisu  
 
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Zuzana Sabolová, rodné priezvisko Sabolová, miesto trvalého pobytu Exnárova 
6627/26, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 21,16 €, pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 19,87 € (pri cene pozemku 
zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 13, vchod číslo 170, 3. mezanín bytového domu súpisné číslo 
3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu 8360/127304 na spoločných 
častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na LV č. 13072, k. ú. Prešov, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 

 
B.16 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     

 
pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, 
zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 6630/127304                     
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou) 
 
ťarchy: bez zápisu  

 
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Anna Tobiášová, rodné priezvisko Tobiášová, miesto trvalého pobytu Volgogradská 
4794/78, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 16,79 €, pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 15,77 € (pri cene pozemku 
zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 14, vchod číslo 170, 3. mezanín bytového domu súpisné číslo 
3748  na  pozemku  registra  C KN  parcelné číslo 5747 a podielu 6630/127304 na spoločných 

častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na LV č. 13072, k. ú. Prešov, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 

 
B.17 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     
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pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, 
zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 8744/127304                    
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou) 
 
ťarchy: bez zápisu  

 
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do bezpodielového spoluvlastníctva 
kupujúcich – Lukáš Korba, rodné priezvisko Korba, miesto trvalého pobytu Magurská 
13, 080 01 Prešov a manželka Natália Korbová, rodné priezvisko Soľanková, miesto 
trvalého pobytu 17. novembra 3748/170, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 22,08 €, pri cene 
23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 20,74 € (pri cene pozemku 
zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci sú podielovými spoluvlastníkmi bytu číslo 15, vchod číslo 170, 3. mezanín bytového 
domu súpisné číslo 3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu 8744/ 
127304 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na LV č. 13072, k. 
ú. Prešov, každý v spoluvlastníckom podiele 1/2. 

 
B.18 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     

 
pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, 
zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5928/127304                       
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou) 
 
ťarchy: bez zápisu  

 
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– MUDr. Ľubomír Mihalkanin, rodné priezvisko Mihalkanin, miesto trvalého pobytu 
Dlhá 507/11, 089 01 Svidník, za kúpnu cenu 14,95 €, pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 14,04 € (pri cene pozemku 
zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 16, vchod číslo 172, 3. mezanín bytového domu súpisné číslo 
3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu 5928/127304 na spoločných 
častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na LV č. 13072, k. ú. Prešov, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 
 

B.19 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     
 
pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, 
zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7513/127304                    
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou) 
 
ťarchy: bez zápisu  
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a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Monika Fábryová, rodné priezvisko Fábryová, miesto trvalého pobytu 17. novembra 
3748/172, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 19,09 €, pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 17,93 € (pri cene pozemku 
zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 17, vchod číslo 172, 3. mezanín bytového domu súpisné číslo 
3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu  7513/127304 na spoločných 
častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na LV č. 13072, k. ú. Prešov, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 

 

B.20 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     
 
pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, 
zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 6255/127304                       
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou) 
 
ťarchy: bez zápisu  

 
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Mgr. Peter Slanina, rodné priezvisko Slanina, miesto trvalého pobytu 17. novembra 
3748/172, za kúpnu cenu 15,87 €, pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 14,90 € (pri cene pozemku 
zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 18, vchod číslo 172, 3. mezanín bytového domu súpisné číslo 
3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu 6255/127304 na spoločných 
častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na LV č. 13072, k. ú. Prešov, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 
 

 
B.21 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a to:                     

 
pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, 
zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 8898/127304                      
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou) 
 
ťarchy: bez zápisu  
 
a jeho prevod, v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Ivana Brejová, rodné priezvisko Brejová, miesto trvalého pobytu Tehelná 601/9, 087 01 
Giraltovce, za kúpnu cenu 22,54 €, pri cene 23,00 €/m2. 
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Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 zo dňa 
15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 21,17 € (pri cene pozemku 
zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 19, vchod číslo 172, 3. mezanín bytového domu súpisné číslo 
3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu 8898/127304 na spoločných 
častiach a spoločných zaradeniach domu zapísaného na LV č. 13072, k. ú. Prešov, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 
V Prešove dňa 26. augusta 2016 
 
 
 
 
 
 

 MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH  
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 
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