
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia pre správu  majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

     
 

Uznesenie č. 1/2014 
z 1. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 17. 03. 2014 

 
I.        Komisia pre správu majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

Zastupiteľstvu PSK odporúča: 
       ___________________________________________________________________________ 
 
A. k o n š t a t o v a ť 
 
A.1      prevádzaný majetok uvedený v bode B.1.1, B.2.1, B.3 tohto uznesenia je prebytočný 
 
A.2 prenajímaný majetok uvedený v bode B.4 tohto uznesenia je dočasne prebytočný 
 
 
B 1.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Krajského múzea v Prešove, zapísaného na LV             

č. 303,  k. ú. Svinia a to:  
             

pozemok registra CKN:  parc. č. 75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1569 m2                    
            parc. č. 76 – záhrady o výmere 396 m2 

     
stavba: súp. číslo 96 na parcele 75 (kaštieľ, národná kultúrna pamiatka) 
 
ťarchy: bez zápisu 
 
a 
 
nehnuteľný majetok neevidovaný v katastri nehnuteľností a to: 
 
oceľový prístrešok na p. č. 70  
 
a 
 
plot na podmurovke, studňa, vonkajšie úpravy – vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, 
žumpa, oporné múry, okapový chodník, chodníky kamenné, záhradné lavičky, záhradné 
osvetlenie – kábel a svietidlá, vonkajšie schody, domáca vodáreň 
 
a jeho prevod spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, 
ktorého návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude 
komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.  
 
 Poznámka: časť kaštieľa a oceľový prístrešok stoja na cudzej parcele č. 70  
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 81/2010 zo dňa 
13.07.2010, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Gardošom zmysle vyhlášky MS SR                 
č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 142.000,00 €.  

 
B.1.2   podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) v zmysle § 281 a nasl. Obchodného 
zákonníka, v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v náväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
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(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  ............ do ........  hod. v zapečatenej 
obálke s výrazným označením:  

 
 „Obchodná verejná súťaž – kaštieľ Svinia – neotvárať! “  
 
     „identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského  

registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO,  adresa“  
na adresu:          Prešovský samosprávny kraj 

Odbor organizačný  
Námestie mieru č. 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,  
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–   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.: SK345600 0000 008826509141/5600), 
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 zákona 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.  

 
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. Juraj Kormoš, Úrad Prešovského samosprávneho 
kraja, odd. správy majetku, tel.: 051/7081343.  

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

 
 
B.2.1    prevod nehnuteľného majetku  zapísaného na  LV  č. 109, k. ú. Orkucany, a to:                    

 
pozemku registra CKN:   
 
parc. č. 154 – ostatné plochy o výmere 480 m2  
parc. č. 627 – vodné plochy o výmere 972 m2  
 



 4

 spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého návrh 
na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou vyhodnotený 
ako najvhodnejší.  

 ťarchy:      
„Zmluvou o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena  č.148/2012/ODDSM“  zo 
dňa 09.04.2013 uzatvorenou medzi budúcim povinným z vecného bremena – Prešovským 
samosprávnym krajom a budúcim oprávneným z vecného bremena – Kaufland Slovenská 
republika v.o.s., sa zmluvné strany zaviazali najneskôr do 30.06.2014 uzatvoriť zmluvu o 
zriadení vecného bremena, ktorou sa budúci povinný z vecného bremena zaväzuje strpieť  na 
slúžiacich pozemkoch vecné bremeno pre umiestnenie inžinierskych sietí – vnútroareálovej 
komunikácie - pešej lávky, rozšírenie verejného vodovodu, kanalizačnej prípojky splaškovej + 
areálovej kanalizácie splaškovej, prípojky STL plynovodu, VN prípojky, popísaných v zmluve, v 
prospech budúceho oprávneného z vecného bremena. Práva a povinnosti zmluvných strán 
vyplývajúce z  tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán. 

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku  stanovená znaleckým posudkom č.3/2014 zo dňa 
17.01.2014 vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Vaľom, Lomnická 12,  80 05 Prešov 
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 
6.800,00 €  (pri priemernej cene 7,87 €/m2 a 3,15 €/m2). 

 
B.2.2    podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) v zmysle § 281 a nasl. Obchodného 
zákonníka, v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v náväznosti 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. 
 
2. Predmet  zmluvy: 

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

 
d) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške stanovenej 

znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny, 
 

e) 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. 

 
f) 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: 
 

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

 
 „Obchodná verejná súťaž – pozemky Sabinov,  k. ú. Orkucany– neotvárať! “  
 
     „identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského  

registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO,  adresa“  
na adresu:          Prešovský samosprávny kraj 
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Odbor organizačný  
Námestie mieru č. 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.: SK345600 0000 008826509141/5600), 
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 zákona 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.  

 
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 
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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:  

 
c) Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním 

návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Juraj Kormoš, Úrad Prešovského samosprávneho 
kraja, odd. správy majetku, tel.: 051/7081343.  

 
d) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok a „Zmluva 

o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena  č.148/2012/ODDSM“  .  
 
 
B.3    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 Správy a údržby ciest PSK, 
zapísaného na LV č. 647, k. ú.  Tovarné, obec Tovarné, okres Vranov nad Topľou, a to: 

 
pozemku:      novovytvorený pozemok registra CKN parcelné číslo 439/2, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 496 m2,  
 
odčlenený od pôvodného pozemku registra C KN parcelné číslo 439, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 22466 m2, zapísanej na LV č. 647, k. ú. Tovarné 
geometrickým plánom č. 36449792-114/2012 zo dňa 07.11.2012, vyhotoveným 
GP – 3 s.r.o. , Jesenná 1, 080 01 Prešov, úradne overeným Správou katastra 
Vranov nad Topľou dňa 13.11.2012 pod č. G1-494/12 

 
ťarchy:              bez zápisu  
 
do vlastníctva kupujúceho – Obec Tovarné, Tovarné 4, 094 01 Továrne, IČO: 00 322 887                
za kúpnu cenu 1,00 €. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je pozemok pod chodníkom vo 
vlastníctve obce pri ceste II/558. Prevádzaný pozemok bude naďalej plniť verejnoprospešný účel 
a bude slúžiť širokej verejnosti, obyvateľom a návštevníkom obce. Obec Tovarné chodník 
postavený na prevádzanom pozemku spravuje a vykonáva jeho údržbu v zmysle § 3 ods. 2 zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 7 
ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon). 
 
 

B.4 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu 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 v správe Strednej umeleckej školy, Vodárenská 3, Prešov  a to: 

nehnuteľný majetok – nebytové priestory nachádzajúce sa v budove bývalého internátu s.č. 
12591 na parcele KN C p.č. 4687/3 v katastrálnom území Prešov, zapísanej na LV č. 6620,  -  
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nebytové priestory na prízemí budovy o celkovej výmere 129,04 m2 (4 miestnosti spolu o výmere 
97,64 m2, vedľajšie priestory – chodby, sociálne zariadenia, balkóny spolu o výmere 31,40 m2)   

do nájmu nájomcu – Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti 
s autizmom vrátane jej súčastí Súkromný školský klub detí a Súkromné centrum špeciálno-
pedagogického poradenstva, Vodárenská 3, Prešov, IČO: 42037131 

  -  za nižšie uvedených podmienok:  
 

Výška nájomného za ročné nájomné bez platieb za energie a služby spojené s nájmom: 

- hlavné priestory – triedy a kancelárie      14,19 € /m2/rok  
- ostatné priestory – chodby, WC, umyvárky,  balkóny       5,46 € /m2/rok 

Nájomné  bude každoročne zvyšované o mieru inflácie za predchádzajúci rok. 
 
Účel nájmu:  poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti pre deti s autizmom,   
 
Doba nájmu: doba určitá od účinnosti zmluvného vzťahu do 31.3.2031 
 
Nájomca sa zaväzuje zhodnotiť nehnuteľný majetok, ktorý je v zlom technickom stave, 
rekonštrukciou na základe prenajímateľom odsúhlasenej projektovej dokumentácie. Zrealizuje na 
vlastné náklady nové pripojenia elektrickej energie a plynu – vykurovanie na vlastné existujúce 
merania. Rekonštrukčné práce bude vykonávať v zmysle platného stavebného zákona. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Predmet nájmu sa dáva do prenájmu väčšinovému nájomcovi  na verejnoprospešný účel. 

 

 

 

II.        Komisia pre správu majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja:  
             

 
A. o d p o r ú č a  

 
A.1 predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 9 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ 

v platnom znení schváliť  
 
budúce odplatné zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku - budúceho povinného 
z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, 
v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV č. 58, k. ú. Vyšný Žipov, a to:   
 
pozemku:  registra CKN, číslo parcely 766, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 5820 m2 

 
ťarchy:       bez zápisu 
 
spoluvlastnícky podiel:   1/1    
 
pre stavbu „Vodovod Vyšný Žipov – napojenie na diaľkový vodovod – I. etapa“ objekt „SO 01 
Prívodné potrubie“, spočívajúce v povinnosti:  
   
a) trpieť umiestnenie inžinierskych sietí - vodovodného potrubia, vrátane ochranného pásma 

v rozsahu stanovenom geometrickým plánom,    
b) trpieť vstup a vjazd budúceho oprávneného na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd 

oprávneného cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách 
vodovodného potrubia,  

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena,  
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v prospech budúceho oprávneného z  vecného bremena - Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 
094 33 Vyšný Žipov, IČO: 00 332 950, za odplatu stanovenú sumou 1,00 €. 

 
 
A.2 zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku - povinného z vecného bremena - Prešovský 

samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest 
PSK, zapísanom na LV č. 15742, k. ú. Bardejov, a to:   
 
pozemku:  registra CKN, novovytvorená parcela číslo 2070/150, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2, odčlenená 
od pozemku registra CKN, číslo parcely 2070/110, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 4909 m2 Geometrickým 
plánom č. 101/2013, ktorý vypracoval Ing. František  Haník, 
GEOKART Prešov s.r.o., úradne overeným Správou katastra 
Bardejov pod č. 368/2013 dňa 12. 07. 2013 

 
ťarchy:       bez zápisu 
 
spoluvlastnícky podiel:   1/1    
 
na umiestnenie inžinierskych sietí - podzemného horúcovodu pod pozemnou 
komunikáciou III/545026, spočívajúce v povinnosti:  
   
a) trpieť umiestnenie inžinierskych sietí - podzemného horúcovodu, vrátane ochranného 

pásma,    
b) trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd oprávneného cez 

slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách podzemného horúcovodu,  
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena, 

 
 v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 101/2013, ktorý vypracoval Ing. František 
 Haník, GEOKART Prešov s.r.o., úradne overeným Správou katastra Bardejov pod č. 368/2013 
 dňa 12. 07. 2013 
 

v prospech oprávneného z  vecného bremena - BIOENERGY BARDEJOV s.r.o. Štefániková 
3842, 085 01 Bardejov IČO 36 502 910, za odplatu stanovenú sumou 160,00 €. 
 
Všeobecná hodnota vecného bremena stanovená znaleckým posudkom č. 142/2013, 
vyhotoveným znalcom Ing. Pavlom Jurkom v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 160,00 €. 

 
 
A.3 zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku - povinného z vecného bremena - Prešovský 

samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Gymnázium Antona 
Prídavka, Komenského 40, 083 01 Sabinov, zapísanom na LV č. 2419,   k. ú. Sabinov, a to na:   
 
pozemku:  registra CKN, číslo parcely 627/3, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 2449 m2 
 
ťarchy:       bez zápisu 
 
spoluvlastnícky podiel:   1/1    
 
na uloženie inžinierskych sietí - telekomunikačná prípojka, spočívajúce v povinnosti:  
   
a) trpieť umiestnenie inžinierskych sietí, vrátane ochranného pásma,    
b) trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd oprávneného cez 

slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách inžinierskych sietí,  
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena,  
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v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 17/2012, vypracovaným Ing. Pavlom Dulínom, 
GEODUS, s.r.o., Námestie slobody č. 85, 083 01 Sabinov, úradne overeným Správou katastra 
Sabinov dňa 21. 06. 2012 pod číslom G1-235/2012 

 
v prospech oprávneného z  vecného bremena – FIBERCON s.r.o., SNP č. 16, 08301 Sabinov, 
IČO: 46 363 866, za odplatu stanovenú sumou 27,00 €. 

 
Všeobecná hodnota vecného bremena stanovená znaleckým posudkom č. 62/2012, ktorý 
vypracoval Ing. Ľudovít Hrehorčák, znalec v odbore stavebníctvo v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 27,00 €. 

 
 
A.4 zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku - povinného z vecného bremena - Prešovský 

samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Stredná odborná škola 
elektrotechnická, Hlavná 1400/1 Poprad – Matejovce, PSČ 059 51,SR, zapísanom na LV č. 605, 
k. ú. Matejovce, a to na:   
 
pozemku:  registra CKN, číslo parcely 816/1, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 9118 m2 
 
ťarchy:     Zriaďuje sa vecné bremeno na parc. č. 816/1 v prospech Národnej 

diaľničnej spoločnosti a.s., Mlynské Nivy 45, spočívajúce v práve 
uloženia inžinierskych sietí, v práve prístupu k nim ako aj 
manipulácia s nimi v rozsahu vyznačenom v GP č. 91/2004 podľa 
Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 01/2007/Matejovce – 
V 3570/2008 z 26. 01. 2009    

 
spoluvlastnícky podiel:   1/1    
 
na uloženie inžinierskej siete na stavbe „D1/718 Privádzač Poprad – Kežmarok, obj. 621-
10, Rekonštrukcia osvetlenia“, spočívajúce v povinnosti:  
   
a) trpieť umiestnenie inžinierskej siete, vrátane ochranného pásma,    
b) trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd oprávneného cez 

slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách inžinierskej siete,  
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena,  
 
v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 631/2012, vypracovaným Ing. Mariánom 
Podobenom, GEODETICCA, Floriánska 19, 040 01 Košice, úradne overeným Správou katastra 
Poprad pod číslom G1-1018/12 dňa 07. 12. 2012 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Mesto Poprad, Námestie Jána Pavla II. 2802/3, 058 
42 Poprad, za odplatu stanovenú sumou 392,93 €. 
 
Všeobecná hodnota vecného bremena pre diely č. 3, 4, 5 na parcele č. 816/1 stanovená Znaleckým 
posudkom č. 22/2013, ktorý vypracoval Ing. František Hežel, znalec v odbore stavebníctvo 
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 
392,93 €. 

 
 
 

B. o d r o č u j e  
 
B.1    návrh na zmenu uznesenia z 25. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 514/2013 zo dňa 11.06.2013 

(O.V.S. – stavba olejové hospodárstvo a pozemky, k. ú. Bardejov – zmena podmienok)                   
a žiada doložiť stanovisko riaditeľa Spojenej J. Henischa v Bardejove k prebytočnosti 
prevádzaného majetku v súvislosti s podmienkami uvedenými v bode B.2 ods. 2 písm. b), c), d) 
uznesenia.  
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B.2   prevod pozemku v k. ú. Orkucany do vlastníctva kupujúceho – Bibiány Miščíkovej                      
a Mariána Matľáka dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiada preveriť čí prevádzaný pozemok 
je susedným pozemkom k pozemkom vo vlastníctve kupujúcich. 

 
 
V Prešove dňa 17. 03. 2014  
 
 
Za správnosť: 
  
 
 
___________________                                               ____________________________________         
  Ing. Štefan Matejčík                                                              PhDr. Vladimír Ledecký                     
   sekretár komisie                                                      predseda Komisie pre správu majetku 
 
 
Zapísal:  
 
 
______________________                                        Za overovateľov: 
       Bc. Viktor Švirk 
oddelenie správy majetku 
                                                    _________________________________ 
                                                                                                  Ing. Anton Gašpar 
                                                                                                    člen  komisie 
 
 
                                                                                    _________________________________ 

                                                           JUDr. Stanislav Ižarik 
                                                                                                              člen  komisie  


