
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

     
 

Uznesenie č. 2/2014 
z 2. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 05. 06. 2014 

 
 

I.        Komisia správy 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-B.21, B.22.1, 23.1, 24-29 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B s c h v á l i ť  
 
B.1 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. 12495, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5550 / 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 5550 / 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                    
– Alžbeta Straková, rodné priezvisko Straková, trvalé bydlisko Ul. 17. novembra 8687/174,  
080 01 Prešov, za kúpnu cenu 743,82 €, 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 617,97 € (pri cene 
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2). 

 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 1, vchod číslo 174, prízemie bytového domu súpisné číslo 
8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748 a  podielu 5550 / 85535 na spoločných 
častiach a spoločných zaradeniach domu, zapísaného na LV č. 9047, k. ú. Prešov, 
spoluvlastnícky podiel 1/1.  

 

B.2 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. 12495, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 4746 / 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 4746 / 212839                                         
(priľahlý pozemok) 

 
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                          
– Olena Vargová, rodné priezvisko Hučková, trvalé bydlisko Ul. 17. novembra 8687/174,  080 
01 Prešov za kúpnu cenu 636,18 €, 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 528,55 € (pri cene 
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 2, vchod číslo 174, prízemie bytového domu súpisné číslo 
8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748 a podielu  4746 / 85535 na spoločných 
častiach a spoločných zaradeniach domu, zapísaného na LV č. 9047, k. ú. Prešov, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 
 

B.3 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. 12495, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 6917 / 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 6917 / 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 
– Pavol Badanič, rodné priezvisko Badanič, trvalé bydlisko Ul. 17. novembra 8687/174,  080 01 
Prešov a manželka Anna Badaničová, rodné priezvisko Vovková, trvalé bydlisko Ul. 17. 
novembra 8687/174,  080 01 Prešov za kúpnu cenu 927,13 €, 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 770,25 € (pri cene 
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci sú bezpodielovými spoluvlastníkmi bytu číslo 3, vchod číslo 174, prízemie bytového 
domu súpisné číslo 8687 na pozemku na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748 a podielu 
6917 / 85535 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu, zapísaného na LV č. 9047, 
k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 1/1. 

 
B.4 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. 12495, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 6982 / 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 6982 / 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 
– JUDr. Andrej Šoltýs, rodné priezvisko Šoltýs, trvalé bydlisko Ul. 17. novembra 8687/174,  
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080 01 Prešov a manželka Mária Šoltýsová, rodné priezvisko Nitkulincová, trvalé bydlisko Ul. 
17. novembra 8687/174,  080 01 Prešov za kúpnu cenu 935,87 €, 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 777,50 € (pri cene 
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci sú bezpodielovými spoluvlastníkmi bytu číslo 4, vchod číslo 174, 1. poschodie 
bytového domu súpisné číslo 8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748 a podielu 
6982 / 85535 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu, zapísaného na                      
LV č. 9047, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 1/1. 
 

B.5 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. 12495, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 3484 / 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 3484 / 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                           
– Miloslav Gajdoš, rodné priezvisko Gajdoš, trvalé bydlisko Ul. 17. novembra 8687/174,  080 
01 Prešov za kúpnu cenu 466,90 €, 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 387,88 € (pri cene 
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastnom bytu číslo 5, vchod číslo 174, 1. poschodie bytového domu súpisné číslo 
8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748 a podielu 3484 / 85535 na spoločných 
častiach a spoločných zaradeniach domu, zapísaného na LV č. 9047, k. ú. Prešov, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 
 

B.6 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. 12495, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 6757 / 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 6757 / 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                         
– MUDr. Eva Černická, rodné priezvisko Černická, trvalé bydlisko Ul. 17. novembra 8687/174,  
080 01 Prešov za kúpnu cenu 905,74 €, 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. 
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492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 752,49 € (pri cene 
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastnom bytu číslo 6, vchod číslo 174, 1. poschodie bytového domu súpisné číslo 
8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748 a podielu 6757 / 85535 na spoločných 
častiach a spoločných zaradeniach domu, zapísaného na LV č. 9047, k. ú. Prešov, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 
 

B.7 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. 12495, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5480 / 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 5480 / 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                        
– Katarína Rusnáková, rodné priezvisko Šuťáková, trvalé bydlisko Ďumbierska 23, 080 01 
Prešov za kúpnu cenu 734,62 €, 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 610,31 € (pri cene 
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastnom bytu číslo 7, vchod číslo 174, 2. poschodie bytového domu súpisné číslo 
8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748 a podielu 5480 / 85535 na spoločných 
častiach a spoločných zaradeniach domu, zapísaného na LV č. 9047, k. ú. Prešov, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 
 

B.8 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. 12495, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 4795 / 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 4795 / 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                         
– Milan Kuruc , rodné priezvisko Kuruc, trvalé bydlisko Ul. 17. novembra 8687/174,  080 01 
Prešov za kúpnu cenu 642,62 €, 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 533,90 € (pri cene 
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 8, vchod číslo 174, 2. poschodie bytového domu súpisné číslo 
8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748 a podielu 4795 / 85535 na spoločných 
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častiach a spoločných zaradeniach domu, zapísaného na LV č. 9047, k. ú. Prešov, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 
 

B.9 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. 12495, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 6969 / 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 6969 / 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                             
– Pavol Nižník, rodné priezvisko Nižník, trvalé bydlisko Ul. 17. novembra 8687/174, 080 01 
Prešov za kúpnu cenu 934,03 €, 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 775,98 € (pri cene 
zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastnom bytu číslo 9, vchod číslo 174, 2. poschodie bytového domu súpisné číslo 
8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748 a podielu 6969 / 85535 na spoločných 
častiach a spoločných zaradeniach domu, zapísaného na LV č. 9047, k. ú. Prešov, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 
 

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. 12495, 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                     
– Tobistav s.r.o., Fučíkova 438, 087 01 Giraltovce, IČO: 35 507 971 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 vlastnom rozostavaného 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:                     
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a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 m2, 
zapísaného na LV č. 12495, 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                     
– Tobistav s.r.o., Fučíkova 438, 087 01 Giraltovce, IČO: 35 507 971 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 vlastnom rozostavaného bytu číslo 11, vchod číslo 174, 3. mezanín bytového domu 
súpisné číslo 8687 na pozemku registra C KN s 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. 12495, 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, v 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 výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Tobistav s.r.o., Fučíkova 438, 087 01 Giraltovce, IČO: 35 507 971 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). 
 
Kupujúci je vlastnom rozostavaného bytu číslo 12, vchod číslo 174, 3. mezanín bytového domu 
súpisné číslo 8687 na pozemku registra C KN s 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. 12495, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7576  / 85535                     
(zastavaný pozemok) 
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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 výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Tobistav s.r.o., Fučíkova 438, 087 01 Giraltovce, IČO: 35 507 971 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 je vlastnom rozostavaného bytu číslo 13, vchod číslo 174, 3. mezanín bytového domu 
súpisné číslo 8687 na pozemku registra C KN s 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. 12495, 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                     
– Tobistav s.r.o., Fučíkova 438, 087 01 Giraltovce, IČO: 35 507 971 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). 
 
Kupujúci je vlastnom rozostavaného bytu číslo 14, vchod číslo 174, 3. mezanín bytového domu 
súpisné číslo 8687 na pozemku registra C KN s 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                     
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– Tobistav s.r.o., Fučíkova 438, 087 01 Giraltovce, IČO: 35 507 971 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 vlastnom rozostavaného 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                     
– Tobistav s.r.o., Fučíkova 438, 087 01 Giraltovce, IČO: 35 507 971 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 vlastnom rozostavaného 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:                     

 
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 výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Tobistav s.r.o., Fučíkova 438, 087 01 Giraltovce, IČO: 35 507 971 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 je vlastnom rozostavaného 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, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 
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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                     
– Tobistav s.r.o., Fučíkova 438, 087 01 Giraltovce, IČO: 35 507 971 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 vlastnom rozostavaného 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  

 
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                     
– Tobistav s.r.o., Fučíkova 438, 087 01 Giraltovce, IČO: 35 507 971 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 vlastnom rozostavaného 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                     
– Tobistav s.r.o., Fučíkova 438, 087 01 Giraltovce, IČO: 35 507 971 za kúpnu cenu 15,87 €, 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 14,90 € (pri cene pozemku 
zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastnom rozostavaného 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                     
– Tobistav s.r.o., Fučíkova 438, 087 01 Giraltovce, IČO: 35 507 971 za kúpnu cenu 22,54 €, 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 21,17 € (pri cene pozemku 
zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastnom rozostavaného 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. 

 
B.22.1 prevod nehnuteľného majetku v správe Strednej odbornej školy Sabinov, SNP č.16 zapísaného, 

zapísaného na LV č. 1421, k.ú. Sabinov a to:  
             

pozemok registra C KN parc. č. : 
1428/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2    
2103/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 961 m2 
2103/23 – orná pôda o výmere 262 m2 

2103/24 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 112 m2 
2103/25 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 130 m2 
2103/26 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 180 m2 
2103/27 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 141 m2 
2103/28 – zastavané plochy a nádvoria o výmere   99 m2 
2103/29 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 170 m2 
2103/30 – zastavané plochy a nádvoria o výmere   64 m2 

2103/31 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 148 m2 
2103/32 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 133 m2 
2103/33 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 153 m2 
2103/34 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 209 m2 
2103/35 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 113 m2 
2103/36 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2 
2103/37 – zastavané plochy a nádvoria o výmere    4 m2 
2103/38 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m2 
2103/39 – zastavané plochy a nádvoria o výmere   62 m2 

2103/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 129 m2 
2103/41 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 150 m2 
2103/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  29 m2 
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2103/43 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  99 m2 
2103/44 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  22 m2 
2103/45 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  53 m2 
2103/46 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 133 m2 
2103/47 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 128 m2 
2103/48 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  48 m2 
2103/49 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  27 m2 

2103/50 – zastavané plochy a nádvoria o výmere    3 m2 
2103/54 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 229 m2 
2103/55 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 168 m2 
2103/56 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 m2 

2103/57 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  96 m2 
2103/58 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  98 m2 

 
stavby:  
dielňa súp. číslo 2263 na parcele 2103/31 
dielňa súp. číslo 2260 na parcele 2103/32 
dielňa súp. číslo 2259 na parcele 2103/33 
dielňa súp. číslo 2258 na parcele 2103/34 
dielňa súp. číslo 2257 na parcele 2103/35 
dielňa súp. číslo 2255 na parcele 2103/36 
dielňa súp. číslo 2254 na parcele 2103/37 
dielňa súp. číslo 2253 na parcele 2103/38 
dielňa súp. číslo 351 na parcele 2103/41 
dielňa súp. číslo 2264 na parcele 2103/42 
dielňa súp. číslo 2265 na parcele 2103/43 
dielňa súp. číslo 2262 na parcele 2103/55 
dielňa súp. číslo 2261 na parcele 2103/56 
dielňa súp. číslo 2256 na parcele 2103/57 
dielňa súp. číslo 2252 na parcele 2103/58 
 
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.  

 
  Obmedzenia: časť dielní je  v užívaní podnikateľských subjektov na základe nájomných zmlúv 

týchto nájomcov: KOVUM-NZ č. 02-D-2003, FERKOV – NZ č. 04-D-2003, Marián Baňas – NZ  
č. 01-D-2010.  

 
 Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku  stanovená znaleckým posudkom č.60/2014 zo dňa 
10.03.2014 vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom, ul. Vlada Clementisa č. 4,               
080 01 Prešov, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku, predstavuje 93.900,00 € (z toho stavby 49.921,00 €, pozemky 43.979,00 € pri priemernej 
cene pozemkov 9,20 €/m2) . 

 
B.22.2 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. 

 
1. Predmet  zmluvy: 

nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.22.1 tohto uznesenia.  
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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 – dielne ul. Hollého, Sabinov,  k.ú. Sabinov– 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,  
–   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.) 
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–   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 – riaditeľ školy, tel.: 051/4880100.  
 
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok a nájomné 

zmluvy na objekty dielní.  
 

B.23.1 prevod nehnuteľného majetku v správe Obchodnej akadémie Bardejov, zapísaného na   LV  č. 
10819, k.ú. Bardejov, a to:                    
 
pozemku registra C KN:   
 
parc. č. 857 – zastavané  plochy a nádvoria o výmere 928 m2 
 
parc. č. 858 – zastavané  plochy a nádvoria o výmere  63 m2 
 
parc. č. 859 – zastavané  plochy a nádvoria o výmere 122 m2 
 
stavby:  učebne obchodnej akadémie súp. číslo 82 na parcele 857 

  
 ťarchy:  bez zápisu 

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

 
Obmedzenia:  
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 15.9.2013 uzatvorená medzi prenajímateľom – 
Obchodná akadémia Bardejov, Stocklova 24 a nájomcom – ARPER, s.r.o., Slovenská 1, 08501 
Bardejov na dobu určitú do 15.9.2014. 
 
Samotná stavba nie je národnou kultúrnou pamiatkou, ale je to objekt, ktorý sa nachádza 
v pamiatkovej rezervácii mesta Bardejov zapísanej v zozname svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckými posudkami č. 11/2014 zo dňa 
03.03.2014 a č. 12/2014 zo dňa 03.03.2014, vyhotovenými znalcom Ing. Vladimírom Vaľom 
v zmysle vyhlášky MS SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov predstavuje 172.000,00 € a 9.100,00 €, spolu vo výške 181.100,00 €,  (pri 
priemernej  cene za pozemky 37,40  €/m2). 
 

B.23.2  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. 
 
1. Predmet  zmluvy: 

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.23.1 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 – budova a pozemok - Obchodná akadémia Bardejov– 

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.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 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:  

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

návrhu po telefonickom dohovore – PhDr. Miroslav Vančík, riaditeľ OA Bardejov tel.: 
054/4722384.  

  
b)   Pri ohliadke majetku budú pre záujemcov k nahliadnutiu znalecké posudky. 
 

B.24     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,  

 
a) prevod nehnuteľného majetku v správe Gymnázia Antona Prídavka, Sabinov, zapísaného na 

LV č. 2419,  k.ú. Sabinov a to: 
 
 pozemku registra C KN parc. č. 627/31 – zastavaná plocha o výmere 122 m2 

          
  ktorý vznikol z pôvodnej parcely C KN parc. č. 627/3, zastavané plochy o výmere 2449 m2 

geometrickým plánom č. 43891543 – 20/2014 zo dňa 25.03.2014, ktorý vyhotovil 
ALBAGEO s.r.o., Na Stebníčku 619/43, 086 33 Zborov a úradne overil Okresný úrad 
Sabinov, katastrálny odbor dňa 03.04.2014  pod číslom  G1-129/2014 

  
      ťarchy:  bez zápisu    
 

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 32/2014 zo dňa 
30.04.2014 vyhotoveného znalcom Ing. Vladimírom Vaľom v zmysle vyhlášky MS SR 
č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 
predstavuje 2.370,00 €,  pri cene 19,42  €/m2. 
 

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

pozemku registra C KN:   
 
parc. č. 154 – ostatné plochy o výmere 480 m2      
 
pozemku registra C KN parc. č. 627/1 – vodné plochy o výmere 881 m2    
       
ktorý vznikol z pôvodnej parcely C KN parc. č. 627, vodné plochy o výmere 972 m2 
geometrickým plánom č. 43891543 – 25/2014 zo dňa 09.05.2014, ktorý vyhotovil ALBAGEO 
s.r.o., Na Stebníčku 619/43, 086 33 Zborov a úradne overil Okresný úrad Sabinov, katastrálny 
odbor dňa  12.5.2014 pod číslom G1-207/2014 
  
ťarchy:  bez zápisu    
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 3/2014 zo dňa 
17.01.2014 vyhotoveného znalcom Ing. Vladimírom Vaľom v zmysle vyhlášky MS SR 
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č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 
predstavuje 6.553,00 €,  pri cene 7,87 €/m2 (parc. č. 154) a 3,15 €/m2 (parc. č. 627/2), 
 
do vlastníctva kupujúceho – Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 
Bratislava,  za súhrnnú kúpnu cenu 15.000,00 €.  

 
 Súhrnná všeobecná hodnota pozemkov stanovená znaleckými posudkami predstavuje  8.923,00 €. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Kupujúci kupuje pozemky za účelom majetkoprávneho 
vysporiadania pozemku pre stavbu „Okružná križovatka cesty I/68,  MK Komenského a SNP, 
Sabinov, ktorú pripravuje spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s., ako investor stavby. 
Kruhový objazd  bude slúžiť na verejnoprospešný účel na riešenie dopravnej situácie na ceste 
I.triedy I/68 pre napojenie obchodného centra Kaufland na túto cestu ako aj na napojenie okružnej 
križovatky na miestne komunikácie na ulici Komenského a SNP.  

  Mesto Sabinov ako príslušný stavebný úrad podľa §39 a §39a stavebného zákona a a §4 vyhlášky 
č.453/2000 Z.z. vydalo „Rozhodnutie č. 642/2014-020Va zo dňa 15.05.2014 o umiestnení stavby 
Okružná križovatka cestyI/68, MK Komenského a SNP, Sabinov“, ktorá bude  umiestnená aj na 
pozemkoch, ktoré sú predmetom navrhovaného prevodu.  

 
B.25     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 zapísaného na LV č. 109, k. ú. Orkucany a to: 

 
pozemku: novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 714/24, ostatné plochy  o výmere 

2208 m2 vytvorená z parcely E KN 1332/2, E KN 1342/1, E KN 1341/2 zapísaných na 
LV č. 109, kat. územie  Orkucany  geometrickým plánom č. 1/2013, ktorý vyhotovil 
GEODET Sabinov s.r.o. dňa  18.6.2013 a overila Správa katastra Sabinov dňa 
27.6.2013 pod číslom G1-224/2013    

             
ťarchy:       bez zápisu  
 
do vlastníctva kupujúceho – Bibiána Miščíková, 17.novembra 74, 083 01 Sabinov a Marián 
Matľák, 083 01 Červená voda 129, v podiele po 1/2,  za kúpnu cenu 526,60 €, pri cene  0,2385 
€/m2 . 

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 21/2013 zo dňa 
25.11.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Jánom Špesom, CSc. v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov predstavuje 
526,60 €, pri cene  0,2385 €/m2 . 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Kupujúci sú podielovými vlastníkmi susediaceho pozemku E 
KN 1343/1 a E KN 1343/2. Pozemok, ktorý je navrhovaný na odpredaj, je zo severnej strany 
prístupovou komunikáciou k pozemkom vo vlastníctve kupujúcich. 

 
B.26   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, odňatie nehnuteľného majetku zo správy Strednej odbornej školy Lipany,  zapísaného 
na LV č. 1108, k. ú. Lipany a to: 

 
pozemku: novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 1240/37, zastavané plochy  

o výmere 1085 m2 vytvorená z parcely C KN 1240/2, zastavané plochy o výmere 8685 
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m2 geometrickým plánom č. 18/2014, ktorý vyhotovil GEOPLAN Prešov, s.r.o. dňa  
20.02.2014 a overil Okresný úrad Sabinov katastrálny odbor dňa 26.02.2014 pod 
číslom G1-631/2014    

             
ťarchy:       bez zápisu  
 
a jeho  prevod  do vlastníctva kupujúceho – Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany, IČO: 
00327379  za kúpnu cenu 1,00 € . 

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 36/2014 zo dňa 
07.03.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Jozefom Majtnerom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov predstavuje 
11.100,00 €, pri cene 10,22 €/m2. 
 

 Dôvod hodný osobitného zreteľa: Mesto Lipany využije pozemok v zmysle územného plánu na 
vybudovanie verejnoprospešnej stavby – mestskej komunikácie k plánovanej lokalite hromadnej 
bytovej výstavby „Šejba“, kde sa v rámci urbanistickej štúdie plánuje s výstavbou vyše 200 
bytov s možnosťou realizácie aj individuálnej bytovej výstavby. 

 
B.27   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 
predaj nehnuteľného majetku 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, predaj nehnuteľného majetku v správe Správy a údržby ciest PSK, 
zapísaného na LV č. 50 v k. ú. Nová Polianka, a to:  
 
pozemku: registra CKN, číslo parcely 19/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  
   o výmere 780 m2, 
 
   registra CKN, číslo parcely 19/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  
   o výmere 226 m2, 
 
   registra CKN, číslo parcely 144/1, druh pozemku zastavané plochy a  nádvoria  
   o výmere 1456 m2, 
 
   registra CKN, číslo parcely 144/2, druh pozemku zastavané plochy a  nádvoria  
   o výmere 439 m2, 
 
ťarchy:   bez zápisu 
 
z vlastníctva predávajúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
378 704 75, v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 
Prešov, IČO: 379 368 59 
 
do vlastníctva kupujúceho - Obec Nová Polianka, Nová Polianka 23, 089 01 Svidník, IČO: 
00330850, za kúpnu cenu 1,00 €. 

 
 Dôvod hodný osobitného zreteľa: Pozemky, ktoré žiada obec od PSK sa nachádzajú 
 v plánovanej časti „Obratisko v obci Nová Polianka“, na ktorú je spracované projektová 
 dokumentácia a podaná žiadosť na vydanie stavebného povolenia. Touto stavbou obec  zabezpečí 
 vyriešenie problematiky otáčania autobusov a ostatných nákladných vozidiel prichádzajúcich 
 do obce, zároveň rieši skvalitnenie a bezpečnosť dopravy a samotnú bezpečnosť obyvateľov 
 obce. 
 
B.28   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, 
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 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: 

 
novovytvoreného pozemku registra C KN parcelné číslo 439/5, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 563 m2, odčleneného 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. 36449792-66/2014 zo dňa 23.05.2014, vyhotoveným GP – 3 s.r.o. , 
Jesenná 1, 080 01 Prešov, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym 
odborom dňa 27.05.2014 pod č. G1-238/14 

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

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Prevádzaný pozemok sa nachádza v zelenom páse pred 
oploteniami rodinných domov v intraviláne obce pri cestnej komunikácii II/558. Obec Továrne 
má v pláne na pozemku vybudovať chodník z vlastných finančných zdrojov a  týmto zabezpečiť 
ochranu a bezpečnosť chodcov. Prevádzaný pozemok bude plniť verejnoprospešný účel a bude 
slúžiť širokej verejnosti, obyvateľom a návštevníkom obce. Obec Tovarné bude chodník 
postavený na prevádzanom pozemku spravovať a vykonávať 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.29     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. 307, k. ú.  Demjata, obec Demjata, okres Prešov, a to: 

 
a) novovytvoreného pozemku registra C KN parcelné číslo 512/2, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 63 m2, odčleneného od pôvodného pozemku registra C KN parcelné 
číslo 512, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2943 m2, zapísanej na LV č. 307, k. ú. 
Demjata geometrickým plánom č. 36484172-18/2014 zo dňa 21.05.2014, vyhotoveným 
AGILL, s.r.o., Prešovská 149/1, 0934 31 Hanušovce nad Topľou, úradne overeným Okresným 
úradom Prešov, katastrálny odbor  dňa 28.05.2014 pod č. G1-734/14 

 
b) novovytvoreného pozemku registra C KN parcelné číslo 740/2, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 711 m2, odčleneného od pôvodného pozemku registra C KN parcelné 
číslo 740, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11872 m2, zapísanej na LV č. 307, k. ú. 
Demjata geometrickým plánom 36484172-18/2014 zo dňa 21.05.2014, vyhotoveným AGILL, 
s.r.o., Prešovská 149/1, 0934 31 Hanušovce nad Topľou, úradne overeným Okresným úradom 
Prešov, katastrálny odbor  dňa 28.05.2014 pod č. G1-734/14 

 
ťarchy: bez zápisu  
 
do vlastníctva kupujúceho – Obec Demjata, Demjata 129, 082 13 Tulčík, IČO: 00 326 950                
za kúpnu cenu 1,00 €. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Predmetom prevodu sú pozemky pod chodníkmi vo 
vlastníctve obce pri ceste II/545. Prevádzané pozemky budú naďalej plniť verejnoprospešný účel 
a budú slúžiť širokej verejnosti, obyvateľom a návštevníkom obce. Obec Demjata chodníky 
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postavené na prevádzaných pozemkoch spravuje a vykonáva ich 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.30   zmenu uznesenia z 13. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 224/2011 zo dňa 23.08.2011, 

k schváleniu nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa v časti B 
schvaľuje sa mení výška nájomného nasledovne:   
 
 vypúšťa sa text:  
„za ročné nájomné vo výške 667,49 €,  (33 €/m2/rok)“ 
 
nové znie: 
„za ročné nájomné (bez platieb za služby spojené s nájmom) vo výške 1 €/rok“ 

 
B.31 zmenu uznesenia z 23. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 490/2013 zo dňa 09.04.2013, 

k schváleniu nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa v časti B 
schvaľuje sa mení predmet nájmu nasledovne:   
 
 vypúšťa sa text:  
Predmet  nájmu:  
nebytové priestory o celkovej výmere 10,49 m2, nachádzajúca sa na 1.poschodí administratívnej 
budovy zariadenia v Osadnom 89 – budova súpisné číslo 89, na pozemku parc.č. KNC 503/3 - 
zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na  LV č. 44, katastrálneho územia Osadné,  
 
nové znie: 
Predmet  nájmu:  
nebytové priestory o celkovej výmere 20,29 m2 (15,90m2 - miestnosť + 4,39 m2 - sociálne 
zariadenie) nachádzajúca sa na 1.poschodí administratívnej budovy zariadenia v Osadnom 89 – 
budova súpisné číslo 89, na pozemku parc.č. KNC 503/3 - zastavané plochy a nádvoria, 
evidovanej na  LV č. 44, katastrálneho územia Osadné,  

 
 
II.       Komisia správy 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 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

PSK“ v platnom znení schváliť 
 

bezodplatné zriadenie vecného bremena in rem na nehnuteľnom majetku povinného z vecného 
bremena – Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37 870 475, 
v správe SOŠ, Hlavná 6 Stropkov, zapísanom na LV č. 57,  k. ú. Stropkov, a to: 

 
pozemku:       registra C KN parcelné č. 682/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1491m2,  
pozemku:       registra C KN parcelné č. 695/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 529 m2,  
                  
ťarchy:            Por.č.1 Zmluva V 484/08b o zriadení vecného bremena na parcelu KN 682/2 za 

účelom práva vstupu, prechod a prejazdu v prospech Východoslovenská 
distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO:36599361 a to v rozsahu 
vyznačenom v geometrickom pláne č. 31/07.    

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena:    
 
a) strpieť právo prechodu pešo, právo prechodu a prejazdu všetkými druhmi dopravných 

prostriedkov, najmä motorovými vozidlami a mechanizmami oboma smermi cez pozemky    
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b) strpieť vybudovanie novej vnútroareálovej komunikácie, jej rekonštrukciu a údržbu, 

vybudovanie nových verejných parkovacích plôch, ich rekonštrukciu a údržbu na pozemkoch  
 
v prospech vlastníkov priestorov:  
- Vchod: 1, 1.p., Priestor č. 5- 1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti 86704/256484,  
- Vchod: 1, 2.p., Priestor č. 5- 2, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti 84890/256484,  
- Vchod: 1, 3.p., Priestor č. 5- 3, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti 84890/256484,  
nachádzajúcich sa v stavbe súpisné číslo 10 Domov mládeže na parcele registra C KN                       
č. 695/7, na parcele registra C KN č. 698/3, evidovanej  na liste vlastníctva č. 4976, k. ú. Stropkov  
(v súčasnosti: 1. EuroEduca, n. o., 2. STAVOINVESTA DS, spol. s.r.o.).  
 
STAVOINVESTA DS, spol. s.r.o., ako investor a stavebník nadstavby „ Obytný dom 70 b.j. 
s polyfunkciou Stropkov“ sa zaväzuje vybudovanie novej vnútroareálovej komunikácie, jej 
rekonštrukciu a údržbu, vybudovanie nových verejných parkovacích plôch, ich rekonštrukciu 
a údržbu, vzhľadom na ich verejnoprospešný charakter zrealizovať na vlastné náklady.  

 Podmienka: Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, na ktorých bude zriadené vecné 
bremeno odkúpením ku dňu kolaudácie uvedenej stavby.  

 
A.2   predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

PSK“ v platnom znení schváliť 
 

budúce bezodplatné zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku budúceho povinného 
z vecného bremena – Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru č. 2, Prešov,  zapísaného 
na LV č. 1108, k. ú. Lipany a to: 
 
pozemku: novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 1240/37, zastavané plochy  
o výmere 1085 m2 vytvorená z parcely C KN 1240/2, zastavané plochy o výmere 8685 m2 
geometrickým plánom č. 18/2014, ktorý vyhotovil GEOPLAN Prešov, s.r.o. dňa  20.02.2014 
a overil Okresný úrad Sabinov katastrálny odbor dňa 26.02.2014 pod číslom G1-631/2014    
 ťarchy:  bez zápisu  
 
spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena:    
 

a) strpieť právo prechodu pešo, právo prechodu a prejazdu všetkými druhmi dopravných 
prostriedkov, najmä motorovými vozidlami a mechanizmami oboma smermi cez pozemok,    

 
b) strpieť vybudovanie verejnoprospešnej stavby – mestskej  komunikácie k plánovanej lokalite 

hromadnej bytovej výstavby „Šejba“ v zmysle územného plánu, jej rekonštrukciu a údržbu, 
v rozsahu podľa doloženého geometrického plánu,  

 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena –  Mesta Lipany, Krivianska 1, 082 71 
Lipany, IČO: 00327379. Všetky náklady so zriadením vecného bremena bude znášať budúci 
oprávnený z vecného bremena. Stavba mestskej komunikácie bude realizovaná vzhľadom na jej 
verejnoprospešný charakter na vlastné náklady  investora – Mesta Lipany. 
 

A.3   predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
PSK“ v platnom znení schváliť 

 
 budúce zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku budúceho povinného z vecného 
bremena – Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru č. 2, Prešov v správe Správy 
a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja,  zapísaného na LV č. 2346, k. ú. Kapušany a to: 

 
pozemku:  parcela registra C KN parcelné číslo 1370, zastavané plochy  o výmere 9317 m2          
    
ťarchy:       bez zápisu  
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spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena:    
 

a) strpieť umiestnenie vodovodného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, jeho užívanie 
a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti v prospech budúceho oprávneného 

b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) budúceho 
oprávneného a ním poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetné 
nehnuteľnosti v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, 
prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby a kontroly vodovodného potrubia 

 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena –  Východoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO:36570460,  pre stavbu „Kapušany, ul. 
Hlavná“. Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2 a  dĺžkou vodovodného potrubia na 
slúžiacom pozemku, vrátane jeho ochranného pásma, ktoré budú určené geometrickým plánom 
vyhotoveným po ukončení stavby.  
 
Vecné bremeno sa zriadi odplatne za jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania 
nehnuteľnosti, ktorá bude určená znaleckým posudkom. Všetky náklady so zriadením vecného 
bremena bude znášať budúci oprávnený z vecného bremena. 

 
A.4     predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

 s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 
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. 1302, v k. ú. Spišský Štvrtok, a to:   
 

 pozemku:   registra CKN, číslo parcely 580/1, druh pozemku zastavané plochy  
    a nádvoria o výmere 9792 m2 

 
 ťarchy:      Na nehnuteľnostiach, číslo  parcely C KN č. 580/1, č. 580/2, č. 582/1:  
    Vecné bremeno spočívajúce v práve pre Obec Spišský Štvrtok, so  
    sídlom Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok, IČO: 00329631 strpieť  
    uloženie inžinierskych sietí - podzemného kanalizačného vedenia a  
    jeho príslušenstva, strpieť vstup a vjazd na pozemky, prechod   
    a prejazd cez pozemky pri uložení, prevádzke, údržbe a opravách  
    podzemného kanalizačného vedenia a jeho príslušenstva, zdržať sa  
    konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone  
    práv z vecného bremena podľa zákona č.442/2002 Z. z. o verejných  
    vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona  
    č.276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach v rozsahu podľa  
    GP 41686187-131/11, V 328/11 - 95/12 

 
spoluvlastnícky podiel:   1/1    
 
na umiestnenie stavby – kanalizačného potrubia - „Odvodnenie dažďových vôd z ul. Záhradná, 
SO 01 Kanalizácia“, spočívajúce v povinnosti:  
   
a) trpieť umiestnenie kanalizačného potrubia, 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 kanalizačného potrubia,  
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena, 

  
v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 1/2014, spracovaného Ing. Pavolom 
Kostelníkom, J. Wolkera 2036/15, 052 01 Spišská Nová Ves,  IČO: 41686187, úradne overeným 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom pod číslom 3/14, dňa 17. 01. 2014 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena - Obec Spišský Štvrtok, Tatranská 4, 053 01 Spišský 
Štvrtok, IČO: 00329631, za odplatu stanovenú sumou 1,00 €. 
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A.5     predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

 s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 
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. 95, v k. ú. Komárany, a to:   
 

 pozemku:    registra CKN, číslo parcely 139/1, druh pozemku zastavané  
     plochy a nádvoria o výmere 11604 m2 
 
     registra CKN, číslo parcely 689/2, druh pozemku zastavané  
     plochy a nádvoria o výmere 3289 m2 

 
 ťarchy:       bez zápisu 

 
spoluvlastnícky podiel:   1/1    
 
na umiestnenie inžinierskych sietí – podzemného kanalizačného potrubia pod cestnou 
komunikáciou III/018233, spočívajúce v povinnosti: 
 
a) strpieť umiestnenie kanalizačného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, jeho     
     užívanie a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach  
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného 
 a ním poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetné nehnuteľností 
 v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, 
 prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly kanalizačného potrubia 
c)   zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho 
 práv vyplývajúcich z vecného bremena 

  
v rozsahu: 
 

- 24 m2 na parcele registra CKN 139/1 stanovených geometrickým plánom číslo 156/2013 zo 
dňa 16.12.2013 vyhotovenom spoločnosťou GEOTEAM – M.Z. Löfflerova 2, 040 01 Košice, 
úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor dňa 25.12.2013 
pod č. G1-607/13 a vyčíslením záberu podľa znaleckého posudku č. 32/2014 vyhotovenom 
Ing. Františkom Heželom, 044 45 Herľany č. 53, okres Košice – okolie, znalcom v odbore 
stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností. Z dňa 12.03.2014, 

- 167 m2 na parcele registra CKN 139/1 stanovených geometrickým plánom číslo 157/2013 
zo dňa 12.12.2013 vyhotovenom spoločnosťou GEOTEAM – M.Z. Löfflerova 2, 040 01 
Košice, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor dňa 
19.12.2013 pod č. G1-606/13 a vyčíslením záberu podľa znaleckého posudku č. 32/2014 
vyhotovenom Ing. Františkom Heželom, 044 45 Herľany č. 53, okres Košice – okolie, 
znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností. Z dňa 12.03.2014, 

- 40 m2 na parcele registra CKN 139/1 stanovených geometrickým plánom číslo 159/2013 zo 
dňa 17.12.2013 vyhotovenom spoločnosťou GEOTEAM – M.Z. Löfflerova 2, 040 01 Košice, 
úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor dňa 19.12.2013 
pod č. G1-609/13 a vyčíslením záberu podľa znaleckého posudku č. 32/2014 vyhotovenom 
Ing. Františkom Heželom, 044 45 Herľany č. 53, okres Košice – okolie, znalcom v odbore 
stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností. Z dňa 12.03.2014, 

- 972 m2 na parcele registra CKN 139/1 stanovených geometrickým plánom číslo 161/2013 
zo dňa 17.12.2013 vyhotovenom spoločnosťou GEOTEAM – M.Z. Löfflerova 2, 040 01 
Košice, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor dňa 
25.12.2013 pod č. G1-610/13 a vyčíslením záberu podľa znaleckého posudku č. 32/2014 
vyhotovenom Ing. Františkom Heželom, 044 45 Herľany č. 53, okres Košice – okolie, 
znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností. Z dňa 12.03.2014, 

- 28 m2 na parcele registra CKN 689/2 stanovených geometrickým plánom číslo 158/2013 zo 
dňa 13.12.2013 vyhotovenom spoločnosťou GEOTEAM – M.Z. Löfflerova 2, 040 01 Košice, 
úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor dňa 25.12.2013 
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pod č. G1-608/13 a vyčíslením záberu podľa znaleckého posudku č. 32/2014 vyhotovenom 
Ing. Františkom Heželom, 044 45 Herľany č. 53, okres Košice – okolie, znalcom v odbore 
stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností. Z dňa 12.03.2014, 

- 56 m2 na parcele registra CKN 689/2 stanovených geometrickým plánom číslo 145/2013 zo 
dňa 21.11.2013 vyhotovenom spoločnosťou GEOTEAM – M.Z. Löfflerova 2, 040 01 Košice, 
úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor dňa 26.11.2013 
pod č. G1-546/13 a vyčíslením záberu podľa znaleckého posudku č. 32/2014 vyhotovenom 
Ing. Františkom Heželom, 044 45 Herľany č. 53, okres Košice – okolie, znalcom v odbore 
stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností. Z dňa 12.03.2014. 
 
 Celková výmera záberov pozemkov predstavuje 1287 m2 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., 
Komenského č. 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460, za odplatu vo výške 746,46 €.   
 
Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena stanovená Znaleckým posudkom č. 
32/2014, vyhotovenom Ing. Františkom Heželom, 044 45 Herľany č. 53, okres Košice – okolie, 
znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, v zmysle vyhlášky MS 
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 
predstavuje celkom 746,46 € pri jednotkovej cene 0,58 €/m2. 

 
A.6     predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

 s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 
zriadenie budúceho 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, a to: 
   
a) v katastrálnom území Hencovce, obec Hencovce, okres Vranov nad Topľou   

  zapísanom na LV č. 1495 a to: 
 

 pozemku: registra CKN, číslo parcely 78/1, druh pozemku zastavané plochy  
    a nádvoria o výmere 4506 m2 

 
   registra CKN, číslo parcely 78/2, druh pozemku zastavané plochy  

    a nádvoria o výmere 1837 m2 
  
   registra CKN, číslo parcely 78/3, druh pozemku zastavané plochy  

    a nádvoria o výmere 732 m2 
 
 ťarchy:    bez zápisu  
 
 spoluvlastnícky podiel:   1/1    
   
b)  v katastrálnom území Vranov nad Topľou, obec Vranov nad Topľou, okres Vranov 
 nad Topľou zapísanom na LV č. 6386 a to: 

 
  pozemku: registra CKN, číslo parcely 3240/3, druh pozemku zastavané plochy  
    a nádvoria o výmere 246 m2 
 

 ťarchy:    bez zápisu 
 
 spoluvlastnícky podiel:   1/1    

 
na umiestnenie stavby – vodovodného potrubia - „Nižný Hrabovec – rekonštrukcia prívodného 
potrubia – II. etapa“, spočívajúce v povinnosti:  
   
a)  trpieť umiestnenie vodovodného potrubia, vrátane ochranného pásma,    
b)  trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd oprávneného 
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 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, 
  

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460, za odplatu stanovenú 
znaleckým posudkom. 

 
 Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, určenou geometrickým plánom 
 vyhotoveným po ukončení stavby. 
 
B.   n e s ú h l a s í    

 
s odpredajom časti pozemku registra CKN, číslo parcely 224/3, druh pozemku zastavané plochy 

 a nádvoria o výmere 730 m2, zapísaný na LV č. 1319 v k. ú. Sabinov z výlučného vlastníctva 
 Prešovského samosprávneho kraja do výlučného vlastníctva Anny Štěpánkovej, rod. Cihanská, 
 bytom Murgašova 11, 083 01 Sabinov.  

 
 
V Prešove dňa 05. 06. 2014 
 
 
Za správnosť: 
 
 
___________________                                                      ____________________________________                       
  Ing. Štefan Matejčík                                                                   PhDr. Vladimír Ledecký                     
     sekretár komisie                                                            predseda komisie správy majetku  
 
 
Zapísal:  
 
 
______________________                                                Za overovateľov: 
    Mgr. Pavol Kožár 
oddelenie správy majetku 
                                                       ___________________________________ 
                              Ing. Anton Gašpár 
                                                                                            člen  komisie 
 
 
                                                                                   ____________________________________ 
                                                                                                        JUDr. Stanislav Ižarik 
                                                                                                              člen  komisie  


