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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 
 
         

Uznesenie č. 1/2018 
z 1. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 19. 03. 2018 

 
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.2, B.3, B.4, B.5 bod 1., B.6, B.7, B.8 tohto uznesenia 

je prebytočný 
  
A.2 prenajímaný majetok uvedený v bode B.9 a B.10 tohto uznesenia je dočasne prebytočný 
 
B. s c h v á l i ť  

 
B.1 1. prevod majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Obec Hrabské, Hrabské 103,      
      086 06 Malcov, IČO: 00322059, a to:  

 
a) úsek časti pozemnej komunikácie v k. ú. Hrabské ako predĺženie cesty III/3482 v Obci 

Hrabské v dĺžke 0,081 km od uzlového bodu 2742A01600 po konečnú zastávku SAD v 
staničení km 2,538 – km 2,619, 

 
b) - pozemok registra CKN, parcelné číslo 599, zastavané plochy a nádvoria o výmere      

 9699 m2, k. ú. Hrabské, 
 - novovytvorený pozemok registra CKN, parcelné číslo 598/2, zastavané plochy a 

 nádvoria o výmere 1 879 m2, k. ú. Hrabské, odčlenený od pozemku registra CKN, 
 parcelné číslo 598, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5929 m2, k. ú. Hrabské,  
 Geometrickým plánom č. 33/2017 vyhotoveným - Geodézia Bardejov, s.r.o., 
 Hurbanova 11, 085 01 Bardejov, IČO: 36478318, úradne overeným Okresným 
úradom Bardejov - Katastrálny odbor dňa 04. 08. 2017, pod číslom G1-368/2017,  

 
za kúpnu cenu 1,00 €  
 

2. prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Gréckokatolícka 
cirkev, farnosť Hrabské 97, 086 06 Malcov, IČO: 31950957, a to:  
 
pozemok registra CKN, parcelné číslo 4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 291 m2,      
k. ú. Hrabské,  
 
za kúpnu cenu 1,00 € 
 

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 
Prešov, IČO: 37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy Správy a údržby ciest 
Prešovského samosprávneho kraja, za celkovú kúpnu cenu 2,00 €, 
 
za podmienky kladného Rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
o usporiadaní cestnej siete. 
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B.2 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Šarišskej galérie v Prešove, Hlavná 51, 080 01 
 Prešov, uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia 
 
 prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, zapísaného 

na LV č. 3141, k. ú. Prešov, a to: 
 
 budovy: 

- súpisné číslo 14759, druh stavby - budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis 
stavby - historická budova, postavená na pozemku registra CKN, parcelné číslo 67/3, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 181 m2  

- súpisné číslo 14760, druh stavby - budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis 
stavby - historická budova, postavená na pozemku registra CKN, parcelné číslo 67/4, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 141 m2  

 
 pozemky registra CKN: 

- parcelné číslo 67/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 212 m2 
- parcelné číslo 67/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 181 m2 

- parcelné číslo 67/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 141 m2 

 

príslušenstvo: 
- murovaný plot na pozemku registra CKN, parcelné číslo 67/2, zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 212 m2, k. ú. Prešov 
 
ťarchy: 

 V-2302/2017-Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť umiestnenie inžinierskych sietí 
 vrátane ochranného pásma, ich užívania a prevádzkovanie, strpieť v nevyhnutnej miere vstup 
 (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním poverených osôb ako aj iných 
 oprávnených osôb na nehnuteľnosti v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, 
 rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly 
 inžinierskych sietí v rozsahu tak, ako je vyznačené v GP č.23/2015,úradne overený pod číslom 
 G1-1487/2015 na parc. CKN 68/1,70 v p r o s p e c h : 
 Ing. Ľubomír Výbošťok r.Výbošťok,nar.5.7.1952 a Ing. Viera Výbošťoková 
 r.Bartošová,nar.10.1.1952 - pol.4126/17 

 
 spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého 

návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou 
vyhodnotený ako najvhodnejší.  
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 213/2017 zo 
dňa 03. 08. 2017, vyhotoveným znalcom Ing. Pavlom Maťufkom, Fintická 33, 080 06 Prešov, 
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov, predstavuje 98.400,00 €. 
 

   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 nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú 
verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na 
prebytočný nehnuteľný majetok PSK. 
 
1. Predmet  zmluvy: 

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.2 tohto uznesenia 
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2. Účastník zmluvného vzťahu - kupujúci:  
 

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
záujemca , ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho 
územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná 
hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100.000,00 € len vtedy, ak je zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 

3. Podmienka podľa bodu 2. t. j.  povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora  musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.  
 

4.  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)  
 

5.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

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

  
 „Obchodná verejná súťaž – historické budovy a pozemky, k. ú. Prešov – 

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 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) 
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s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti 
bezo zmien, takto:   
� kupujúci  – fyzická osoba   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  
 
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.  
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i) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 
odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 

  
6.  Ohliadka majetku:  

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

návrhu po telefonickom dohovore s PhDr. Rudolfom Dupkalom, PhD., riaditeľom 
Šarišskej galérie v Prešove (tel.: +421 917 165 574; e-mail: sg.po@centrum.sk).           

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

 
B.3 prevod nehnuteľného majetku  zapísaného na LV č. 1971, k. ú. Levoča,  a to:       
              

pozemky: parc. č. KN C 281 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 635 m2 
         parc. č. KN C 282/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 647 m2 
         parc. č. KN C 282/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 95 m2 

 
stavba:  školské zariadenie  súp. číslo 541 na parc. č. 281 
 
a 
 

   vonkajšie úpravy – vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, kanalizačná 
šachta, elektrická prípojka, vonkajšie schody, spevnené plochy v átriu, spevnené plochy, 
spevnené plochy – chodník 

 
Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 1377 m2 
 

 ťarchy:  
      podľa oznámenia Pamiatkového ústavu Bratislava, regionálna pobočka Levoča č. 1252/SN zo 
 dňa 26.09. 1955 sú parcely 281, 282/1 - 6 v Mestskej pamiatkovej rezervácii – 206/96     

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

    
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom  č. 6/2018  zo 
dňa 30.01.2018, vyhotoveným znalcom Ing. Alžbetou Pitorákovou,  Gerlachovská 1650/17,     
054 01 Levoča, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku predstavuje 547.000,00 €. 

 
   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 nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú 
verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na 
prebytočný nehnuteľný majetok PSK. 
 
1. Predmet  zmluvy: 

                 nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1 tohto uznesenia 
 

2. Účastník zmluvného vzťahu - kupujúci:  
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Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho 
územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná 
hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100.000,00 € len vtedy, ak je zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 

3. Podmienka podľa bodu 2. t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora  musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.  
 

4. 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)  
 

5. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

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

  
 „Obchodná verejná súťaž – školské zariadenie Levoča, k. ú. Levoča – 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 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   
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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.) 

– 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) Podmienkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že víťaz o.v.s. 

je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto registri 
zapísaný v zmysle bodu 2. 

 
h) 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 .  

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

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

odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 
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6. Ohliadka majetku:  

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

 podaním návrhu po telefonickom dohovore s PhDr. Ivetou Strážikovou, PhD, 
 riaditeľkou SZŠ Š. Kluberta v Levoči (tel.: 0903 902 309).           

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

 
B.4 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 
 kraja Jesenná  14, 080 05, IČO: 37 936 859 uvedeného v bode B.4 tohto uznesenia 
 
 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 prebytočného nehnuteľného majetku, v  k. ú. Slovenská Ves, a 
to: 

 
 novovytvorené pozemky registra CKN: 
 

- parcelné číslo 2598/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 146 m2,  
- parcelné číslo 2598/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1100 m2,  
- parcelné číslo 2598/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 823 m2,  
odčlenené od pozemku registra CKN, parcelné číslo 2598/2, zastavané plochy a nádvoria, o 
výmere 9467 m2, Geometrickým plánom č. 17/2017, vyhotovenom ZEBEKA – Margita 
Olekšáková, Zimná 464/66, 059 01 Spišská Belá, IČO: 40127117, úradne overeným 
Okresným úradom Kežmarok - Katastrálny odbor dňa 09. 02. 2017 pod číslom G1-54/17; 

 
- parcelné číslo 3143/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2,  
odčlenený od pozemku registra CKN, parcelné číslo 3143, zastavané plochy a nádvoria, o 
výmere 11770 m2, Geometrickým plánom č. 17/2017, vyhotovenom ZEBEKA – Margita 
Olekšáková, Zimná 464/66, 059 01 Spišská Belá, IČO: 40127117, úradne overeným 
Okresným úradom Kežmarok - Katastrálny odbor dňa 09. 02. 2017 pod číslom G1-54/17; 

 
- parcelné číslo 2598/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1069 m2,  
odčlenený od pozemku registra CKN, parcelné číslo 2598/6, zastavané plochy a nádvoria, o 
výmere 11489 m2, Geometrickým plánom č. 168/2016, vyhotovenom ZEBEKA – Margita 
Olekšáková, Zimná 464/66, 059 01 Spišská Belá, IČO: 40127117, úradne overeným 
Okresným úradom Kežmarok – Katastrálny odbor dňa 09. 08. 2016 pod číslom G1-494/16 

 
ťarchy: Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka(ov) parc. C-KN č. 2598/6 strpieť 
právo spoločnosti Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (podľa zák. č. 
351/2011 Z.z.) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, vstupovať v 
súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení a vykonávať 
nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, v rozsahu vymedzenom GP č. 44407173-058/2015 – Z 
122/2016 - 65/16; 

 
 Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 3192 m2  

 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Obec Slovenská Ves, Slovenská Ves č. 50, 052 02 
Slovenská Ves, IČO: 00326500 za kúpnu cenu 1,00 €. 
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Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Prevod pozemkov z dôvodu vybudovania chodníka pozdĺž cesty II/542, ktorý bude plniť 
verejnoprospešný účel a bude slúžiť širokej verejnosti. Vybudovaním chodníka sa výrazne 
zvýši bezpečnosť chodcov. 
 

B.5 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 
 kraja Jesenná  14, 080 05, IČO: 37 936 859 uvedeného v bode B.5 bod 1. tohto uznesenia 
 
 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, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym 
krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a Obcou Milpoš, Milpoš č. 140, 
082 71 Lipany, IČO: 00327476, bez vzájomného finančného vyrovnania nasledovne: 

 
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Obec Milpoš nadobúda do svojho 

výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 10, k. ú. Milpoš, a to:   
 
- novovytvorený pozemok registra CKN, parcelné číslo 508/5, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 1221 m2,  
- novovytvorený pozemok registra CKN, parcelné číslo 508/9, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 251 m2,  
- novovytvorený pozemok registra CKN, parcelné číslo 508/10, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 276 m2,  
- novovytvorený pozemok registra CKN, parcelné číslo 508/11, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 219 m2,  
 
odčlenené od pozemku registra CKN, parcelné číslo 508/1, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 5142 m2 Geometrickým plánom č. 2/2017, vyhotoveným 
GeoReal Prešov s.r.o. Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO: 44607091, úradne 
overeným Okresným úradom Sabinov - Katastrálny odbor pod číslom G1-413/2017, zo 
dňa 04. 09. 2017 
 

- pozemok registra CKN, parcelné číslo 508/4, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 3612 m2,  

 
2. Obec Milpoš odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do svojho 

výlučného vlastníctva a zveruje do správy Správy a údržby ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05, IČO: 37 936 859, nehnuteľný majetok 
zapísaný na LV č. 587, k. ú. Milpoš, a to: 

 
- novovytvorený pozemok registra CKN, parcelné číslo 508/2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 2453 m2,  
 
 odčlenený od pozemku registra EKN, parcelné číslo 1045, druh pozemku ostatná plocha 

o výmere 4585 m2, Geometrickým plánom č. 2/2017, vyhotoveným GeoReal Prešov 
s.r.o. Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO: 44607091, úradne overeným Okresným 
úradom Sabinov - Katastrálny odbor pod číslom G1-413/2017, dňa 04. 09. 2017 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Majetkovo – právne vyporiadanie pozemku pod úsekom 
pozemnej komunikácie III/3187 v súlade so Zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon). 
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 B.6     odňatie nehnuteľného majetku zo  správy Gymnázia Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará 
 Ľubovňa, uvedeného v bode B.6 tohto uznesenia 
 
 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. 3864, k. ú. Stará Ľubovňa, a to: 
 

novovytvorený pozemok registra CKN parcelné číslo 1196/3, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 68 m2, 
 
odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 1196/2, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 754 m2, geometrickým plánom č. 108/2016 zo dňa 26.09.2016,  ktorý vyhotovil Jozef 
Demura – GEODÉZIA A-D, Okružná 879/46, 064 01 Stará Ľubovňa, úradne overeným 
Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom pod číslom G1-506/2016 dňa 
04.10.2016. 
 

        spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 ťarchy: bez zápisu 

 
do vlastníctva kupujúceho – NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO, 17. novembra 539/4, 064 
01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 477 494  za kúpnu cenu 3.480,00 € . 

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 155/2016 zo 
dňa 24.11.2016, vyhotoveným znalcom Ing. Jozefom Arendáčom,, 065 11 Nová Ľubovňa č. 
541, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
v znení neskorších predpisov predstavuje 3.480,00 €, pri jednotkovej cene pozemkov      
51,15 €/m2. 

  
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Kupujúci je vlastníkom susediaceho pozemku CKN parc. 
č. 1184/4 zapísanom na LV č. 3122, k. ú. Stará Ľubovňa. Na pozemku, ktorý je predmetom 
navrhovaného predaja je zámerom kupujúceho vytvoriť parkovacie miesta pre svojich 
zamestnancov. Vytvorením parkovacích miest sa vyrieši problém prasknutého múru, ktorý sa 
zvažuje na pozemok kupujúceho. Okrem úhrady kúpnej ceny kupujúci na vlastné náklady 
vytvorí v areáli Gymnázia Stará Ľubovňa asfaltovú parkovaciu plochu o rovnakej výmere ako 
je plocha predávaného pozemku, t.j. 68 m2. 
 

B.7 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 vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 
 samosprávneho kraja, v správe Úradu PSK  zapísaného na LV č. 1971, k. ú. Levoča, a to:                    

 
  pozemky: parc. č. KN C  282/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 m2 
          parc. č. KN C 282/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m2 
          parc. č. KN C 282/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 234 m2 
          parc. č. KN C 282/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 145 m2 

 
  Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 736 m2 
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  stavby: internát SZŠ s. č. 1733 na parc. č. 282/3 a na parc. č. 282/4 
 

   ťarchy:  
        podľa oznámenia Pamiatkového ústavu Bratislava, regionálna pobočka Levoča č. 1252/SN zo 

 dňa 26.09. 1955 sú parcely 281, 282/1 - 6  v  Mestskej pamiatkovej rezervácii – 206/96     
 
  a 
 
    príslušenstvo – uličný plot, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, elektrická prípojka, 

 vonkajšie predsadené schody, oporný múr, chodník z betónových kociek, chodník 
 z kamennej dlažby, chodník zo zámkovej dlažby, vodomerná šachta 

  
 do vlastníctva kupujúceho – Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská 
 Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 179124 za kúpnu cenu 4.647,00 € (ročná výška 
 nájomného). 

 
 Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 5/2018 zo dňa 
 27.01.2018, vyhotoveným znalcom Ing. Alžbetou Pitorákovou, Gerlachovská 1650/17,      
 054 01 Levoča, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
 majetku predstavuje 352.000,00 €. 

 
 Dôvod hodný osobitného zreteľa: Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta v Levoči, 
 v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstva Spišské Podhradie, je 
 nájomcom nehnuteľného majetku navrhnutého na odpredaj a to na základe nájomnej zmluvy 
 uzatvorenej dňa 23. 12. 2003 na dobu neurčitú. Nehnuteľnosti sú v morálne a fyzicky 
 opotrebované a vyžadujú nevyhnutnú rekonštrukciu, ktorú si zabezpečí kupujúci na vlastné 
 náklady. Od roku 2004 zaplatila zaplatila Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta 
 v Levoči Prešovskému samosprávnemu kraju nájomné vo výške 136.259,00 €. 
 
B.8 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Domova pre seniorov, Mierová 88/1103, 064 01 
 Stará Ľubovňa, IČO: 00691798, uvedeného v bode B.8 tohto uznesenia 
 
            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. 3301, k. ú. Stará 
 Ľubovňa, a to: 
 
 pozemok registra C KN, parcelné číslo 3014/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 789 m2,  
 
 spoluvlastnícky podiel: 1/1,  
 ťarchy: bez zápisu,   
 
 do vlastníctva kupujúceho – Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa, 
 IČO: 00330167 za kúpnu cenu 1,00 €. 
 

 Dôvod hodný osobitného zreteľa: Majetkovo – právne vysporiadanie pozemku pod úsekom 
 miestnej komunikácie v súlade so Zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
 (cestný zákon). Mesto Stará Ľubovňa odkúpením pozemku slúžiaceho ako prístupová 
 komunikácia, zabezpečí správu a údržbu tejto miestnej komunikácie v plnej réžii.  
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B.9 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s 
§ 9a) ods.9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení  
neskorších predpisov nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja 
v správe Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 
37870475 - nehnuteľný majetok zapísaný na LV č.109, k. ú. Orkucany,  a to: 
 
časť pozemku o výmere 298 m2, nachádzajúcej sa na pozemku registra E KN parcelné číslo 
1318/201, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 5676 m2, predpokladaný záber 
pozemku je stanovený podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou ISPO 
spol. s r.o. Inžinierske stavby Prešov (02/2017) pre stavbu „EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, 
úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves“   

 
do nájmu nájomcu – Mesto Sabinov, Námestie slobody 57083 01 Sabinov, IČO: 00327735, 
za nižšie uvedených podmienok:  

 
- výška nájomného:  1,00 €/rok 
 
- účel nájmu: majetkovoprávne vysporiadanie za účelom realizácie, prevádzky a údržby  

stavby nadnárodnej celoeurópskej siete cyklomagistrál EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, 
úsek  Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves  

 
- doba nájmu: doba určitá počas doby realizácie a implementácie projektu stavby 

cyklomagistrály a 5 rokov po jeho ukončení 
 
- stavba cyklotrasy bude zrealizovaná za podmienky získania externých finančných zdrojov 

napr. z eurofondov do 36 mesiacov od schválenia žiadosti o získanie finančných 
prostriedkov,  

 
- po ukončení výstavby cyklomagistrály sa investor zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť 

porealizačné geodetické zameranie stavby so špecifikáciou konečnej výmery zabranej 
plochy pozemku a vypracovanie geometrického plánu ako podkladu na zápis do katastra 
nehnuteľností. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Predmet nájmu bude využitý s ohľadom na § 2 a § 63  
Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov na všeobecne 
prospešný účel vo verejnom záujme v športe na podporu zdravého spôsobu života 
obyvateľstva. Nájomca na prenajatom pozemku vybuduje cyklotrasu  - súčasť medzinárodnej 
cyklomagistrály EuroVelo 11. 

 
B.10 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s 

§ 9a) ods.9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení  
neskorších predpisov nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja 
v správe správcu – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, adresa 
Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859, rozpočtová organizácia, a to: 

 
- cestný priepust ID P16936 na cestnej komunikácii III/3183 v km 1,804, k. ú. Pečovská 

Nová Ves, 
 

do nájmu nájomcu – Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves,  
IČO: 00 32 75 90, za nižšie uvedených podmienok:  

 
- výška nájomného:  1,00 € za celú dobu nájmu, 
 
- účel nájmu: priepust ID P16936 sa prenajíma za účelom realizácie projektu „Riešenie 

protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves, časť Bukovec, SO 01 – 
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Protipovodňový kanál Bukovec“, v rámci ktorého obec zabezpečí rekonštrukciu priepustu a 
jeho technické zhodnotenie z nenávratných z finančných prostriedkov v rámci výzvy MŽP 
SR pre Operačný program Kvalita životného prostredia, 

 
- doba nájmu:  počas doby realizácie a implementácie projektu a 5 rokov po jeho ukončení,  
 
- po dobu nájmu obec bude na vlastné náklady zabezpečovať údržbu a čistenie priepustu, 
 
- po ukončení nájmu Obec Pečovská Nová Ves bezodplatne odovzdá prenajímateľovi 

technicky zhodnotený priepust ako vyvolanú investíciu. 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  Nájomcom je obec, ktorá sa zaviaže zhodnotiť prenajatý 
majetok rekonštrukciou a takého zhodnotenie je výhodné aj pre prenajímateľa. Predmetná 
stavba je v aktuálnom územnom pláne obce Pečovská Nová Ves zadefinovaná ako 
verejnoprospešná stavba. Opravou jestvujúceho priepustu na cestnej komunikácii zároveň 
dôjde k zvýšeniu bezpečnosti účastníkov verejnej premávky. Po dobu realizácie stavby 
a udržateľnosti projektu obec bude na vlastné náklady zabezpečovať údržbu a čistenie 
priepustu. 

 
B.11 zmenu uznesenia z 28. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 568/2017 zo dňa 22.08.2017 
 k schváleniu majetkového prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného 
 zreteľa, v časti B. schvaľuje, v bode B.2. odsek 1. 

 
   mení a dopĺňa   
 

v  ods. 1   
 
vypúšťa sa text:    
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Jozef Graciak, nadobúda nehnuteľný 

majetok, a to: 
 

pozemok: novovytvorený pozemok  registra C KN parcelné číslo 1417/159 ostatné 
plochy o výmere 141 m2,  
odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 2241/1, ostatné plochy 
o výmere 3397 m2, zapísaného na LV 1625, k. ú. Spišská Sobota, 
geometrickým plánom  č. 45498083-9/2017, vyhotoveným GeoGro, s.r.o., 
Štefánikova 4445/4, Poprad, IČO: 45498083, úradne overeným Okresným 
úradom Poprad, katastrálny odbor pod číslom G1-137/17 dňa 02.03.2017,  

 
 a nahrádza sa textom:  
 

1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Jozef Graciak, nadobúda nehnuteľný 
majetok, a to: 

 
pozemok: novovytvorený pozemok  registra C KN parcelné číslo 1417/159 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 141 m2,  
odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 2241/1, ostatné plochy 
o výmere 3397 m2, zapísaného na LV 1625, k. ú. Spišská Sobota, 
geometrickým plánom  č. 45498083-9/2017, vyhotoveným GeoGro, s.r.o., 
Štefánikova 4445/4, Poprad, IČO: 45498083, úradne overeným Okresným 
úradom Poprad, katastrálny odbor pod číslom G1-137/17 dňa 02.03.2017,  

 
ostatný text uznesenia zostáva nezmenený v platnosti. 
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II.        Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja:  
 ___________________________________________________________________ 

 
A. s c h v a ľ u j e  
 
A.1 zmenu uznesenia Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK č. 4/2010 zo dňa 27.05.2010, 

v bode II.A.6 v znení uznesenia č. 3/2014 zo dňa 05.08.2014, v bode II.A.6 a uznesenia 10/2015 
zo dňa 28.07.2017, v bode II.B.1 nasledovne:    

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

s majetkom PSK“ v platnom znení odporúča schváliť:  
 
 zriadenie vecného bremena (in personam) na nehnuteľnom majetku vlastníka - povinného 

z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, v správe Pedagogickej a sociálnej akadémie 
Prešov, vedenom na LV č. 12897, k. ú. Prešov, a to:  

 
 pozemku: registra CKN parcelné číslo 723/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 3973 m2,  
 
 ťarchy: bez zápisu,  
 
 spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
 s p o č í v a j ú c e h o :   

−  v práve oprávneného z vecného bremena uložiť na pozemku povinného z vecného bremena   
inžinierske siete (podzemné el. vedenie) a rozvodnú skriňu,  

−  v práve oprávneného z vecného bremena na prechod a vstup na pozemok  povinného 
z vecného bremena za účelom vykonávania prevádzky, opráv a údržby inžinierskych sietí 
(podzemného el. vedenia) a rozvodnej skrine,  

−  v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť pokládku inžinierskych sietí 
(podzemného el. vedenie) a rozvodnej skrine oprávneným z vecného bremena na svojom 
pozemku,  

−  v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť prechod a vstup oprávneného z vecného 
bremena na svoj pozemok za účelom vykonávania prevádzky, opráv a údržby inžinierskych 
sietí (podzemného el. vedenia) a rozvodnej skrine,  

 
 a  to všetko v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 156/2017 zo dňa 09.10.2017, 

vyhotovenom  Progres CAD Engineering s.r.o., Masarykova 16, Prešov, úradne overenom 
Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom dňa 01.12.2017 pod č. G1-2043/17,                       

 
 v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 

31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361, za odplatu 1.653,30 €. 
 
 Vecné bremeno sa zriaďuje v súvislosti so stavbou: „Objekt občianskej vybavenosti (nájomné 

prevádzky, byty)“ pre stavebníka SANKUR STROMORADIE s.r.o., Konštantínova 17, Prešov.  
 
 Všeobecná hodnota vecného bremena stanovená znaleckým posudkom č. 30/2010 zo dňa 

09.03.2010, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Gardošom v zmysle vyhlášky MS SR                       
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, pri jednotkovej cene vecného 
bremena 9,90 €/m2 stanovenej znaleckým posudkom a rozsahu vecného bremena 167 m2, 
stanovenom geometrickým plánom na porealizačné zameranie č. 156/2017 zo dňa 09.10.2017, 
vypočítaná všeobecná hodnota vecného bremena  predstavuje 1.653,00 €.  
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A.2 zmenu uznesenia Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK č. 4/2010 zo dňa 27.05.2010, 
v bode II.A.7 v znení  uznesenia č. 3/2014 zo dňa 05.08.2014, v bode II.A.7 a uznesenia 
10/2015 zo dňa 28.07.2017, v bode II.B.2 nasledovne:    
  
predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK“ v platnom znení odporúča schváliť:  
 
zriadenie vecného bremena (in personam) na nehnuteľnom majetku vlastníka - povinného 
z vecného bremena - Prešovský  samosprávny kraj, vedenom na LV č. 13515, k. ú. Prešov, 
a to:  
                                                                                               
pozemku registra C KN: 
parcelné číslo 852/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3914 m2, 
parcelné číslo 852/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2668 m2 
parcelné číslo 852/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 532 m2, 
 
ťarchy: bez zápisu,  
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
s p o č í v a j ú c e h o :   
−    v práve oprávneného z vecného bremena uložiť na pozemku povinného z vecného bremena 

inžinierske siete (podzemné el. vedenie),  
−    v práve oprávneného z vecného bremena na prechod a vstup na pozemok  povinného 

z vecného bremena za účelom vykonávania prevádzky, opráv a údržby inžinierskych sietí 
(podzemného el. vedenia),   

−   v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť pokládku inžinierskych sietí 
(podzemného  el. vedenia) a rozvodnej skrine oprávneným z vecného bremena na svojom 
pozemku,  

−    v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť prechod a vstup oprávneného z vecného 
bremena na svoj pozemok za účelom vykonávania prevádzky, opráv a údržby inžinierskych 
sietí (podzemného el. vedenia) a rozvodnej skrine,  

 
a  to všetko v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 154/2017 zo dňa 09.10.2017, 
vyhotovenom  Progres CAD Engineering s.r.o., Masarykova 16, Prešov, úradne overenom 
Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom dňa 01.12.2017 pod č. G1-2041/17,                              
 
v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 
042 91 Košice, IČO 36 599 361, za odplatu 2.266,19 €. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje v súvislosti so stavbou: „Objekt občianskej vybavenosti (nájomné 
prevádzky, byty)“ pre stavebníka SANKUR STROMORADIE s.r.o., Konštantínova 17, Prešov.  
 
Všeobecná hodnota vecného bremena stanovená znaleckým posudkom č. 23/2010 zo dňa 
9.3.2010, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Gardošom v zmysle vyhlášky MS SR                            
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje pri jednotkovej cene 
vecného bremena 13,57 €/m2 a rozsahu vecného bremena 167 m2, stanovenom novým 
geometrickým plánom na porealizačné zameranie č. 154/2017 zo dňa 09.10.2017, vypočítaná 
všeobecná hodnota vecného bremena  predstavuje 2.266,19 €. 

 
B. o d p o r ú č a 
 
B.1 predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení a v súlade s ods. 1, 2 a 3 „Príkazného listu predsedu PSK                 
č. 16991/2016“ zo dňa 13. 07. 2016 schváliť:  
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1. zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve 

povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, 
IČO: 37870475, v správe v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, 
Jesenná 14, 080 05 Prešov, zapísanom na LV č. 2346, k. ú. Kapušany, a to: 

 
 pozemku registra CKN: 
 -  parcelné číslo 1372, zastavané plochy a nádvoria o výmere 10718 m2 
 
 ťarchy: V-708/2016, Vecné bremeno - podľa ustanovenia § 31 ods. 3 katastrálneho zákona 

vklad vecného bremena in personam spočívajúceho v povinnosti trpieť uloženie podzemnej 
kábelovej elektroniky NN prípojky v rozsahu podľa GP č. 167/2014 vyhotovený 
GEOPROFIL s.r.o.,Košice, overený dňa 30.12.2014 pod č. G1- 1893/20174 na parcely v 
katastrálnom území Kapušany vedené na LV 2346 pozemok registra C KN parcelné číslo 
1371, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2097 m2 a pozemok registra C KN parcelné 
číslo 1372, zastavané plochy a nádvoria o výmere 10718 m2. Ďalej trpieľ vstup a vjazd 
oprávneného z vecného bremena pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách podzemnej 
kábelovej elektroniky NN prípojky a zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z 
vecného bremena vo výkone jeho práv v prospech Východoslovenská vodárenská spoločnosť, 
a.s. IČO: 36570460 Komenského 50, 04248 Košice, vklad povolený 21.4.2016-pvz-139/16 

 
 na umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia, v súvislosti s realizáciou stavby 

„ČOV a kanalizácia obcí Kapušany, Lada a Šarišská Poruba“ spočívajúce v povinnosti 
povinného z vecného bremena: 

 
a) strpieť umiestnenie kanalizačného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, jeho užívanie 

a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 

poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnú nehnuteľnosť 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 stanovenom Geometrickým plánom č. 27/2017, ktorý vyhotovila Kristína 

Petrovská, 082 37 Široké 680, IČO: 33751129, úradne overeným Okresným úradom Prešov, 
katastrálny odbor pod číslom: G1-773/17, dňa 19. 05. 2017 

 
 v prospech oprávneného z vecného bremena – Obec Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12 

Kapušany, IČO: 327239 za jednorazovú odplatu 1,00 €. 
 
2. zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z vyčíslených nákladov 

povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, min. 500,00 €, a to v prípade, že 
oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej nehnuteľnosti, nehnuteľnosť a cestný majetok, 
ktorý sa nachádza na tejto nehnuteľnosti, neuvedie na vlastné náklady do pôvodného stavu 
bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 60 dní odo dňa vykonania zásahu do 
dotknutej nehnuteľnosti v súlade s platnou legislatívou. Oprávnený je povinný splniť si svoju 
povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.    

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

s majetkom PSK“ v platnom znení a v súlade s ods. 1, 2 a 3 „Príkazného listu predsedu PSK                 
č. 16991/2016“ zo dňa 13. 07. 2016 schváliť:  

 
1. zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve 

povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, 
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IČO: 37870475, v správe v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, 
Jesenná 14, 080 05 Prešov, zapísanom na LV č. 741, k. ú. Slovenská Kajňa, a to: 

 
 pozemku registra CKN: 
 - parcelné číslo 299/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4773 m2, 
 - parcelné číslo 300, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1397 m2, 
 
 ťarchy: Zmluva o zriadení vecného bremena č.14-4700/2100ZVB/2015 v prospech 

oprávneného JAKOR s.r.o.,Pod Dolami 838,Vranov n/T, IČO 36827380 ,ktorej účelom je 
strpieť umiestnenie podzemného plynového potrubia pod cestnou komunikáciou v rozsahu 
podľa GP č.36579017- 13/2014 k parcelám CKN č.299/1 a č.300.Povinnosťou povinného je 
ďalej strpieť vstup oprávneného na predmetné nehnuteľ. a zdržať sa konania, ktoré by 
bránilo oprávnenému z vec.bremena vo výkone jeho práv,podľa zmuvy V 87/2016-12/16 

 
 na umiestnenie inžinierskych sietí – vodovodného potrubia, v súvislosti s realizáciou stavby 

“Vodovodná prípojka Slovenská Kajňa - Domaša lokalita Dobrá - RZ ZELENÁ LAGÚNA“ 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena: 

 
a) strpieť umiestnenie podzemného vodovodného 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 nehnuteľnost v súvislosti s 
projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na 
účely opráv, údržby, kontroly podzemného vodovodného potrubia, 

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývajúcich z vecného bremena 

 
 v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom 8/2017 zo dňa 21. 02. 2017, vyhotovenom 

GEODET Ing. Miloš Jacko, PhD., Mieru 33, 073 01 Sobrance, IČO: 34834001, úradne 
overenom Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, dňa 13. 04. 2017 pod č. 
G1-110/2017 

 
 v prospech oprávneného z vecného bremena – JAKOR s.r.o., Pod Dolami 838, 093 02 

Vranov nad Topľou, IČO: 36827380 za jednorazovú odplatu 24,00 €. 
 
2. zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z vyčíslených nákladov 

povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, min. 500,00 €, a to v prípade, že 
oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej nehnuteľnosti, nehnuteľnosť a cestný majetok, 
ktorý sa nachádza na tejto nehnuteľnosti, neuvedie na vlastné náklady do pôvodného stavu 
bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 60 dní odo dňa vykonania zásahu do 
dotknutej nehnuteľnosti v súlade s platnou legislatívou. Oprávnený je povinný splniť si svoju 
povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.    

 
B.3 predsedovi PSK v súlade s §10 ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 
zriadenie odplatného vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku povinného z vecného 
bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe 
Zariadenia sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi, zapísanom na LV č. 1045, k. ú. 
Spišská Stará Ves, a to: 
 
pozemku registra CKN: 
parcelné číslo 3176/4, ostatné plochy o výmere 161 m2,  
 
ťarchy: bez zápisu,   
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spoluvlastnícky podiel: 1/1,     
 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť právo prechodu a prejazdu 
v prospech oprávneného z vecného bremena - vlastníka pozemku registra C KN parc. č.  224, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 503 m2, C KN parc. č. 225, záhrady o výmere 426 m2 
a jeho právnych nástupcov za jednorazovú odplatu 671,52 €, t.č. vlastníci parciel sú: Homza 
Juraj a Marta Homzová r. Pasoňová, Spišská Stará Ves. 
 
Všeobecná hodnota vecného bremena stanovená znaleckým posudkom č. 147/2017 zo dňa 
09.10.2017 vyhotoveného znalcom Ing. Jánom Trebuňom v zmysle vyhlášky MS SR 
č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 
predstavuje 671,52 €.  

 
   
V Prešove dňa 19. 03. 2018 
 
 
Za správnosť: 
  
 
 
______________________                                            ______________________________________            
    Ing. Vladimír Vaľa                                                                     MUDr. Patrik Mihaľ                     
       sekretár komisie                                                     predseda Komisie správy majetku pri ZPSK 
 
 
Zapísal:                                                                           Za overovateľov: 
 
 
 
__________________________                                         __________________________________ 
        JUDr. Viktor Švirk                                                                    Ing. Jozef Kmec, PhD. 
   oddelenie správy majetku                                                                     člen komisie 
   
 
 
           __________________________________ 
                  Mgr. Kamil Sepeši 
                                                                                                                      člen komisie 
 


