
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

     
 

Uznesenie č. 3/2014 
z 3. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 05. 08. 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,  že 
 
A.1 prevádzaný majetok uvedený v bode B.1.1, B.2.1, B.3.1, B.4, B.5 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B s c h v á l i ť  
 
B.1.1  prevod nehnuteľného majetku v správe Hotelovej akadémie Prešov, zapísaného na LV č. 12718, 

k.ú. Prešov, a to:                    
 
pozemku:   registra C KN parcelné č. 208, zastavané  plochy a nádvoria o výmere 941 m2 
 
stavby:       Domov mládeže súp. číslo 3151 na parc. registra C KN parcelné č. 208 
 
drobnej stavby: prístrešok pre komunálny odpad a plot na parc. registra C KN parcelné č. 208 
 
vonkajších úprav: prípojka vody, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, kanalizačná revízna 

šachta, plocha dvora z bet. poteru 250 mm, plocha dvora z bet. poteru 150 mm, 
plocha dvora z bet. dlažby, plocha dvora z asfalt. betónu 

 
  ťarchy:        bez zápisu 
 
 Mimoriadne riziká: Potreba zriadenia vecného bremena práva vstupu peši či dopravnými 

prostriedkami a možnosti uloženia inžinierskych sietí k parc. registra C KN parc. č. 206/1 iného 
vlastníka, evidovanej na výpise z listu vlastníctva č. 3372, k.ú. Prešov. Stavba „Domov mládeže“ 
súp. číslo 3151 na parc. registra C KN parcelné č. 208, využíva externý zdroj tepla. 
 
Mimoriadne riziká: V suteréne stavby Domov mládeže súp. číslo 3151 na parc. registra C KN 
parcelné č. 208 sa nachádza zariadenie civilnej ochrany – plynotesný úkryt, evidovaný pod číslom 
701049 v databáze Okresného úradu Prešov. V súlade s § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 42/1994 Zb. 
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov je vlastník povinný zachovať 
pôvodné účelové určenie uvedeného zariadenia civilnej ochrany.   

 
 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. 7/2014 zo dňa 
25.04.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Mikulášom Ilkovičom v zmysle vyhlášky MS SR 
č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 
predstavuje 302.289,89 € (stavby 114.391,01€ , pozemok 187.898,88€ pri cene za pozemok 
199,68 €/m2). 
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B.1.2   podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) v zmysle § 281 a nasl. Obchodného 
zákonníka, v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v náväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
(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.1.1 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 – Pozemok a Domov mládeže - HA 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 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                                        
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� 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 
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 – MVDr. Jozefom Šenkom, riaditeľ HA Prešov tel.: 
051/77 327 01.  

  
                 b)  Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok. 
 
B.2.1 prevod nehnuteľného majetku  zapísaného na  LV  č. 109, k.ú. Orkucany, a to:                    

 
pozemku registra E KN:   
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parc. č. 1320  – orná pôda o výmere 11693 m2  
parc. č. 1321/1 – trvalé trávne porasty o výmere 1345 m2  
parc. č. 1325/2 – trvalé trávne porasty o výmere 1690 m2  
 

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

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku  stanovená znaleckým posudkom č.10/2014 zo dňa 
19.06.2014 vyhotoveným znalcom Ing. Jánom Špesom, CSc., Bajkalská č. 9, 080 01 Prešov, 
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 
19.327,45 €, pri cene parc. č. 1320 (orná pôda) - 1,5942  €/m2, parc. č. 1321/1 (trvalé trávne 
porasty) -  0,2435 €/m2, parc. č. 1325/2  (trvalé trávne porasty) – 0,2124 €/m2. 

 
B.2.2      podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

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

 
Predmet  zmluvy: 
nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1 tohto uznesenia.  

 
2. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:  

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

znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny, 
 

e) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady ostatných 
nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za vypracovanie znaleckého 
posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho poplatku za podanie návrhu na vklad do 
katastra nehnuteľností a pod. 

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

kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa psm. a) a b).   
 

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

 
3.    Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 
b) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle 

Prešovského samosprávneho kraja  v termíne  do  ............ do ........  hod. v zapečatenej obálke 
s výrazným označením:  

 
„Obchodná verejná súťaž – pozemky,  k. ú. Orkucany– neotvárať! “  
 

„ identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského  registra 
v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO,  adresa“  
na adresu:   Prešovský samosprávny kraj 

            Odbor organizačný  
Námestie mieru č. 2 
080 01 Prešov 
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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 
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. 

  
4. Ohliadka majetku:  

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

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

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

 
B.3.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Strednej odbornej školy, Sládkovičova 2723/120,                   

069 27 Snina, zapísanom na LV č. 1970, k. ú. Snina, a to: 
 
pozemkov:   registra CKN, parcelné číslo 7522/2, druh pozemku zastavané plochy nádvoria 

o výmere 119 m2,                            
registra CKN, parcelné číslo 7522/25, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 763 m2, 

 
stavby:         garáž, so súpisným číslom 1603 postavenej na pozemku registra CKN, parcelné 

číslo 7522/2, druh pozemku zastavané plochy nádvoria o výmere 119 m2 
 

ťarchy:          pod Z-1085/10 zapisuje sa vecné bremeno k pozemku registra CKN, parcelné 
číslo 7522/25 v rozsahu vyznačenom GP č. 3/2009 v prospech oprávneného – 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.  

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

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 116/2013 zo dňa 
28. 10. 2013, vyhotoveným znalcom Ing. Jana Ihnátová v zmysle vyhlášky MS SR                    č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 13.600,00 €. 
 

B.3.2 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 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.3.1 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)  
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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 – garáž a pozemky, k. ú. Snina – 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.) 

–    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. 
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d)  Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer 
s prevádzanou nehnuteľnosťou.  

 
e)   Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom 

v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  
 

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

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

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

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

obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  
 

i)  Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť 
všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 

  
4. Ohliadka majetku:  

 
a)  Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním  
     návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Štefan Ivan, riaditeľ Strednej odbornej školy v 

Snine (tel. +421 577623309, 7622493).  
 
b)  Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
 

B.4 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. 1019, k. ú.  Domaňovce, a to: 
 
pozemku registra C KN parcelné č. 603/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 468 m2, 
pozemku registra C KN parcelné č. 703, zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m2, 

 

ťarchy: bez zápisu  
 
do vlastníctva kupujúceho – Obec Domaňovce, Domaňovce 92, 053 02 Spišský Hrhov, IČO: 
IČO: 00 329 037 za kúpnu cenu 1,00 €. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Prevádzané pozemky sa nachádzajú v intraviláne obce pri 
cestnej komunikácii III/018172. Obec Domaňovce plánuje na predmetných pozemkoch 
vybudovať chýbajúci chodník pre peších obyvateľov štyroch rodinných domov. V súčasnej dobe 
obyvatelia týchto rodinných domov z dôvodu chýbajúceho chodníka sú nútený využívať cestu ako 
chodník, čím je vo veľkej miere ohrozená ich bezpečnosť, zdravie a bezpečnosť cestnej 
premávky. Prevádzané pozemky budú plniť verejnoprospešný účel a budú slúžiť obyvateľom 
obce. Obec Domaňovce bude chodník postavený na prevádzaných pozemkoch 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). 
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B.5 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 správe Správy a údržby 
ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 08001 Prešov, zapísaného na LV č. 350, k. 
ú. Šindliar, a to: 

 
novovytvoreného pozemku o výmere cca 882 m2, ktorý bude odčlenený od pozemku registra 
CKN, číslo parcely 2040/3, druh pozemku ostatné plochy o výmere 10905 m2, geometrickým 
plánom, ktorého vyhotovenie na vlastné náklady Obec Šindliar zabezpečí do termínu 10. 08. 
2014   

 
ťarchy:  bez zápisu 

 
do vlastníctva kupujúceho – Obec Šindliar, Šindliar 144, IČO: 00327824, za kúpnu cenu 1,00 €. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je časť pozemku pod existujúcim 
chodníkom pri cestnej komunikácii III/018188, na ktorého rekonštrukciu čerpá obec prostriedky 
z európskych fondov. Prevádzaný pozemok bude plniť verejnoprospešný účel a bude slúžiť 
širokej verejnosti, obyvateľom a návštevníkom obce. Obec Šindliar, 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), chodník na prevádzanej časti pozemku spravuje a vykonáva jeho údržbu. 

 
B.6    zmenu a doplnenie uznesenia z 25. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 514/2013 zo dňa 11.06.2013, 

k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej 
verejnej súťaže v časti B. schvaľuje, v bode B.2 nasledovne: 

 
 v ods. 2 písm. a)  

 
vypúšťa sa text:    
g) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške 

stanovenej znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny, 
 
a nahrádza sa textom:  
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok, spôsob a čas úhrady kúpnej 

ceny, 
 
 v ods. 3 písm. b)  
 

vypúšťa sa text:    
−   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.: 8826509141/5600), zmluvu 
o finančnej zábezpeke podpísanú štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch 
vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri 
vyhlásení tejto o.v.s.) 

–  prehlásenie  záujemcu (iba fyzickej osoby) v zmysle z. č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov (text prehlásenia  je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri 
vyhlásení tejto o.v.s.) 

 
a nahrádza sa textom:  
−   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:                                
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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.) 

 
 

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 
  
 budúce odplatné zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku - budúceho povinného 
 z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, 
 v správe SOŠ technická, Kukučínova 483/12, Poprad, IČO: 000 891 541, zapísanom na LV č. 
 1006, k. ú. Spišská Sobota, a to na:   

 
pozemku:  registra CKN, číslo parcely 1549/1, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 12428 m2 

 
 registra CKN, číslo parcely 1549/2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 2405 m2 
 

stavby: dielne, súpisné číslo 3821, na parcele  registra CKN, číslo parcely 
1549/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 
2405 m2 

 
ťarchy:       bez zápisu 

 
spoluvlastnícky podiel:   1/1    

 
pre stavbu „Prestavba existujúceho prístrešku a prístavba odovzdávajúcej haly vagónov“, 
spočívajúce v povinnosti:  
   
a) trpieť umiestnenie inžinierskych sietí – el. prípojky, vrátane ochranného pásma v rozsahu 

stanovenom geometrickým plánom,    
b) trpieť vstup a vjazd budúceho oprávneného na slúžiace pozemky, prechod a prejazd 

oprávneného cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách 
inžinierskych sietí,  

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena,  
 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – TATRAVAGÓNKA a.s., Štefániková 
887/53, 058 01 Poprad, IČO: 31 699 847, za odplatu stanovenú znaleckým posudkom. 

 
 Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, určenou geometrickým plánom 
 vyhotoveným po ukončení stavby. 

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

27.05.2010 v bode II.A.6 nasledovne:   
 
 vypúšťa sa text:  
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A.6 zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku vlastníka povinného z vecného 
bremena č. 1 - Prešovský samosprávny kraj, v správe povinného z vecného bremena č. 2                                 
-  Pedagogická a sociálna akadémia Prešov,  vedenom na LV č. 12897, k.ú. Prešov a to:  

 
pozemku:    registra C KN parcelné číslo 723, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 3991 m2 
 

ťarchy:        bez zápisu  
 

na priznanie práva uloženia, údržby a opravy inžinierskych sietí (elektrického vedenia) 
a rozvodnej skrine v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 9/2010 zo dňa 
25.1.2010, vyhotovenom GeoReal Prešov s.r.o., úradne overenom Správou katastra Prešov 
dňa 26.2.2010 pod č. 242/2010,                              
 
v prospech oprávneného z vecného bremena -  Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 
31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361, za odplatu 840,00 € v súvislosti so stavbou                                    
„ Administratívna budova“ – Stromoradie, Prešov. 
 
Všeobecná hodnota vecného bremena stanovená znaleckým posudkom č. 30/2010                                  
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 840,00 €. 

 
 a nahrádza sa textom: 
 

A.6 zriadenie vecného bremena 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 C KN parcelné číslo 723/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 3973 m2,  
 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 

ťarchy: bez zápisu  
 

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. 158/2013 zo dňa 24.01.2014, 
vyhotovenom  Progres CAD Engineering s.r.o., Masarykova 16, Prešov, úradne overenom 
Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom dňa 231.01.2014 pod č.  G1-115/14,                       
 
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.  
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Všeobecná hodnota vecného bremena stanovená znaleckým posudkom č. 30/2010                                  
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 1.653,30 € (pri 
rozsahu vecného bremena 167 m2 a  jednotkovej cene 9,90 €/m2). 

 
B.2    zmenu uznesenia zo 4. zasadnutia Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK č. 4/2010 zo dňa 

27.05.2010 v bode II.A.7 nasledovne:   
 

vypúšťa sa text:  
 

A.7 zriadenie vecného bremena 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, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 3978 m2 
registra C KN parcelné číslo 852/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 2668 m2 
registra C KN parcelné číslo 852/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 532 m2 

 
ťarchy:       bez zápisu  

 
na priznanie práva uloženia, údržby a opravy inžinierskych sietí (elektrického vedenia) 
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 17/2009 zo dňa 13.2.2010, vyhotovenom 
GeoReal Prešov s.r.o., úradne overenom Správou katastra Prešov dňa 26.2.2010 pod č. 
241/2010,  
 
v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 
31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361, za odplatu 1.150,00 € v súvislosti so stavbou                          
„Administratívna budova“ – Stromoradie, 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 1.150,00 €.  

 
a nahrádza sa textom: 

 
A.7 zriadenie vecného bremena 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, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 3914 m2 
registra C KN parcelné číslo 852/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 2668 m2 
registra C KN parcelné číslo 852/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 532 m2 

 
spoluvlastnícky podiel:  1/1 

 
ťarchy:       bez zápisu  

 
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)   
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− 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. 157/2013 zo dňa 12.12.2013, 
vyhotovenom  Progres CAD Engineering s.r.o., Masarykova 16, Prešov, úradne overenom 
Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom dňa 20.12.2013 pod č. G1-1898/13,                              
 
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 2.266,19 € (pri 
rozsahu vecného bremena 167 m2 a jednotkovej cene 13,57 €/m2). 
 

 
 
V Prešove dňa 05. 08. 2014 
 
 
Za správnosť: 
 
 
___________________                                                      ____________________________________                       
  Ing. Štefan Matejčík                                                                   PhDr. Vladimír Ledecký                     
     sekretár komisie                                                            predseda komisie správy majetku  
 
 
Zapísal:  
 
 
______________________                                                Za overovateľov: 
    Ing. Juraj Kormoš 
oddelenie správy majetku 
                                                       ___________________________________ 
                              Ing. Anton Gašpár 
                                                                                            člen  komisie 
 
 
                                                                                   ____________________________________ 
                                                                                                        JUDr. Stanislav Ižarik 
                                                                                                              člen  komisie  


