
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

     
Uznesenie č. 4/2014 

zo 4. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 7. 10. 2014 
 
 

I.        Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
Zastupiteľstvu PSK odporúča: 

       ______________________________________________________________________________ 
 
A. k o n š t a t o v a ť 
 
A.1 prevádzaný majetok uvedený v bode B.1.1, B.3 tohto uznesenia je prebytočný 
 
A.2 prenajímaný majetok uvedený v bode B.4 - B.7 tohto uznesenia je dočasne prebytočný 
 
B s c h v á l i ť  
 
B.1.1   odňatie nehnuteľného majetku zo správy Knižnice P.O. Hviezdoslava  v Prešove, zapísaného na 

LV  č. 818, k.ú. Prešov, a to:                    
 
pozemku: parcela registra CKN, číslo parcely 596, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 962 m2, 
 

novovytvorená parcela registra CKN, číslo parcely 595/2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 180 m2, v podiele ½, 
novovytvorená parcela registra CKN, číslo parcely 597/1, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 979 m2,  

 
vytvorené podľa geometrického plánu č. 78/2014 zo dňa 27.6.2014, vyhotoveným 
GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova č. 3, 080 01 Prešov, IČO: 36485985, úradne 
overeným Okresným úradom Prešov -  Katastrálny odbor dňa 01.07.2014 pod číslom 
G1-951/2014 
 

stavby:     Dielne, súp. číslo 3268 na parc. registra C KN číslo parcely 596 – uličná časť 
 Dielne, súp. číslo 3268 na parc. registra C KN číslo parcely 596 – dvorová časť 
 Garáž so skladom bez súpisného čísla  na parc. registra C KN číslo parcely 597/1, 

nezakreslený v katastrálnej mape 
 
vonkajších úprav: spevnené plochy 

 
ťarchy: bez zápisu 

 
 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. 65/2014 zo dňa 
6.10.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Vaľom v zmysle vyhlášky MS SR č.492/2004 
Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov predstavuje 
984.651,96 € (stavby 772.595.25 € , pozemky 212.056,71  pri cene za pozemok 104,41 €/m2). 

 
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 



 2

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 Dielne – Knižnica P.O.H. 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                                        

� 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 ...   
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–    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 – Mgr. Marta Skalková, riaditeľka Knižnice P.O.H 
Prešov tel.: 051/77 33 009.  

  
                 b)  Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok. 
 
B.2 zmenu účelového určenia majetku určeného na zabezpečenie kultúrnej činnosti zapísaného na LV 

č. 818, k. ú. Prešov, a to :     
 
pozemkov:  novovytvorená parcela registra CKN, číslo parcely 595/2, druh pozemku zastavané  

plochy a nádvoria o výmere 180 m2, v podiele ½, 
novovytvorená parcela registra CKN, číslo parcely 597/2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 871 m2,  
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vytvorené podľa geometrického plánu č. 78/2014 zo dňa 27.6.2014, vyhotoveným 
GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova č. 3, 080 01 Prešov, IČO: 36485985, 
úradne overeným Okresným úradom Prešov -  Katastrálny odbor dňa 01.07.2014 pod 
číslom G1-951/2014 

 
ťarchy:    bez zápisu 
 
na účel výchovno – vzdelávacieho procesu v oblasti vzdelávania a výchovy a  činnosti ním 
bezprostredne súvisiace  
 
a to ku dňu účinnosti „Zmluvy o prevode správy“ uzavretej medzi odovzdávajúcim správcom – 
Knižnica P. O. Hviezdoslava, ul. Levočská č. 9, 080 01 Prešov, IČO: 377 813 08 a preberajúcim 
správcom – SOŠ dopravná, Konštantínova 2, 080 01 Prešov, IČO: 170 784 40. 

 
B.3 v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade     s § 

9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov,  

 
1. odňatie nehnuteľného majetku zo správy Strednej odbornej školy, Hlavná 6, Stropkov, 

zapísaného na LV č. 57, k. ú. Stropkov, a to:                    
pozemku registra C KN parc. č. 682/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1491 m2,  
pozemku registra C KN parc. č. 695/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 529 m2, 
 
ťarchy:  
Por.č.: 1. Zmluva V 484/08b o zriadení vecného bremena na parcelu KN 682/2 za účelom 

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

Por. č. 2. Vklad V 387/14 vecného bremena zo dňa 11.8.2014 na parcelu C KN 682/2, 
zast.pl. a nádvoria o výmere 1491 m2a parcelu C KN 695/1, zast.pl. a nádvoria o 
výmere 529 m2 spočívajúceho v práve prechodu pešo, prechodu a prejazdu 
všetkými druhmi dopravných prostriedkov, najmä motorovými vozidlami a 
mechanizmami oboma smermi, strpieť vybudovanie novej vnútroareálovej 
komunikácie, jej rekonštrukciu a údržbu, vybudovanie nových verejných 
parkovacích plôch, ich rekonštrukciu a údržbu v prospech EuroEduca, n.o., IČO: 
37887394, Centrálna 812/13, 089 01 Svidník v podiele 86704/256484 a 
STAVOINVESTA DS spol. s r.o., IČO: 31418775, Kukučínova 479/24, 929 01 
Dunajská Streda v podiele 169780/256484. 

 
2. prevod nehnuteľného majetku uvedeného v bode B ods. 1 do podielového spoluvlastníctva 

kupujúcich:   
1. EuroEduca, n.o., Centrálna 812/13, 089 01 Svidník, IČO: 37 887 394, 

v spoluvlastníckom podiele  86704 / 256484, 
2. STAVOINVESTA DS, spol. s r.o., Kukučínova 479/24, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

31418775 v spoluvlastníckom podiele 169780 / 256484,  
 
za celkovú kúpnu cenu 42.256,70 € (pri parc. č. 682/2 cena 22,15 €/m2, pri parc. č. 695/1 
cena 17,45.€/m2).   
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 66/2014 zo 
dňa 16.09.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Michalom Malinom v zmysle vyhlášky MS SR 
č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje celkom 42.256,70 € 
(pri parc. č. 682/2 VŠH 22,15 €/m2, pri parc. č. 695/1 VŠH 17,45.€/m2).   
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3. bezodplatné zriadenie vecného bremena in rem na pozemku registra C KN parc. č. 682/2, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1491 m2, zapísanom na LV č. 57, k. ú. Stropkov, 
ktoré spočíva povinnosti kupujúcich ako povinných z vecného bremena strpieť právo 
prechodu a prejazdu v prospech vlastníka pozemkov zapísaných na LV č. 57, k. ú. Stropkov, 
a to:    
pozemku registra C KN parc. č. 682/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 823 m2, 
pozemku registra C KN parc. č. 695/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 512 m2.  
(v súčasnosti je vlastníkom pozemkov PSK). 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
STAVOINVESTA DS, spol. s r.o. je investorom a stavebníkom nadstavby „Obytný dom 70 b.j. 
s polyfunkciou Stropkov“ vrátane vybudovania novej vnútroareálovej komunikácie                             
a vybudovania nových verejných parkovacích plôch, ktorých rekonštrukciu a údržbu, vzhľadom 
na ich verejnoprospešný charakter bude realizovať na vlastné náklady. Rekonštrukciou 
a nadstavbou bývalého internát SOUP Stropkov sa chátrajúca budova zmení na peknú, modernú 
budovu so 70 novými nájomnými bytovými jednotkami. 

 
B.4 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9a), ods. 9, 

písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení  neskorších 
predpisov  

 nájom majetku v správe Strednej odbornej školy Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča  a to: 

predmet nájmu: 

nehnuteľný majetok – nebytové priestory o celkovej výmere 67,95 m2 (miestnosť č. 130 
o výmere 47,14 m2 a spoločné a ostatné priestory – miestnosti č. 125, 126 a 127 o celkovej 
výmere 20,78 m2) nachádzajúce sa v budove telocvične na Kukučínovej 12 v Levoči so súp.č. 
2991 na parcele KN C p.č. 820 v katastrálnom území Levoča, zapísanej na LV č. 245  

do nájmu nájomcu – Cross Country Levoča, občianske združenie so sídlom Vodárenská 9, 054 
01 Levoča, IČO: 00619558 

  -  za nižšie uvedených podmienok:  
 

Výška nájomného za ročné nájomné aj za začatú časť roka bez platieb za energie a služby 
spojené s nájmom:  

1 €/predmet nájmu /ročne 

Účel nájmu:  prevádzkovanie rekondičných a regeneračných cvičení   
 
Doba nájmu: doba neurčitá od nadobudnutia účinnosti zmluvného vzťahu, 4 dni v týždni od 
štvrtka do nedele 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Predmet nájmu sa dáva do prenájmu nájomcovi  na verejnoprospešný účel – podporu športu detí a 
mládeže. 

 
B.5  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9a), ods. 9, 

písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení  neskorších 
predpisov  
nájom majetku v správe Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja so sídlom 
Jesenná 14, 080 01 Prešov, IČO: 37 936 859, rozpočtová organizácia  a to: 

predmet nájmu: 

- nehnuteľný majetok – časť pozemku registra C KN parcelné číslo 462/15 zastavané plochy 
a nádvoria  o výmere 2 x 0,016 m2 = 0,032 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 442 v obci 
Vysoké Tatry v katastrálnom území Starý Smokovec na ktorej sa nachádza pozemná 
komunikácia č. II/537 a to:    
staničenie 49,910 km  -   informačná tabuľa 1 ks o ploche 0,32 m2 
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staničenie 50,100 km  -   informačná tabuľa 1 ks o ploche 0,32 m2 
 
do nájmu nájomcu – Horská záchranná služba, Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry , 
IČO: 37879693 

  -  za nižšie uvedených podmienok:  
 

Výška nájomného za ročné nájomné aj za začatú časť roka: 1 €/predmet nájmu /ročne 

Účel nájmu:  umiestnenie 2 ks informačných tabúľ   
 
Doba nájmu: doba neurčitá od nadobudnutia účinnosti zmluvy  
 
za podmienky trvania právoplatnej výnimky z ochranného pásma cesty II/537 a ostatných 
zákonných povolení, ktoré si na vlastné náklady zabezpečí nájomca. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Umiestnenie 2 ks informačný tabúľ označujúcich budovu štátnej organizácie v pôsobnosti 
Ministerstva vnútra SR, ktorá v horských oblastiach organizuje a vykonáva záchrannú činnosť, 
transport a neodkladnú dopravu pri záchrane osôb najmä v súčinnosti s leteckou záchrannou 
zdravotnou službou. 

 
B.6  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9a), ods. 9, 

písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení  neskorších 
predpisov nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 
080 01 Prešov, a to: 

 predmet nájmu: 

nehnuteľný majetok – nebytový priestor  v administratívnej budove Úradu Prešovského  
samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove  - budova súp.číslo 5043, na pozemku parc. 
č. KN C 852/1 v katastrálnom území Prešov, evidovanej v katastri nehnuteľností na  LV č. 13515 

prenajímaná plocha v m2:  
kancelárske a spoločné priestory o celkovej výmere 60,98 m2 a to v rozsahu: 

- miestnosti č.: 7.8     o výmere 20,64 m2 

7.9     o výmere 21,35 m2  

Kancelárske priestory  spolu:     41,99 m2 

Percentuálny podiel na spoločných priestoroch (0,56 %):  18,99 m2 

 

 do nájmu nájomcu – Obec Petrovany so sídlom 082 53 Petrovany 317,  IČO: 00327603, 
  
 -  za nižšie uvedených podmienok: 
 

výška nájomného za ročné nájomné bez platieb za energie a služby spojené s nájmom: 
36 €/m2/rok 
Nájomné bude každoročne zvyšované o mieru inflácie za predchádzajúci rok. 
Nájomca uhradí alikvotnú časť dane z nehnuteľností. 

 Účel nájmu: využitie priestorov na kancelárske účely – plnenie úloh spojených s preneseným 
výkonom štátnej správy  
 
Doba nájmu: na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, najskôr však od 
1.1.2014 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
a) Nájomcom je obec a prenajatý majetok sa využíva za účelom plnenia jej úloh. 

b) Opakovaný nájom s nájomcom dlhodobo sídliacim v prenajímaných priestoroch 
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B.7  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9a), ods. 9, 

písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení  neskorších 
predpisov nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 
080 01 Prešov, a to: 

  
 predmet nájmu: 

nehnuteľný majetok – nebytový priestor  v administratívnej budove Úradu Prešovského  
samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove  - budova súp. číslo 5043, na pozemku parc. 
č. KN C 852/1 v katastrálnom území Prešov, evidovanej v katastri nehnuteľností na  LV č. 13515 

prenajímaná plocha v m2:  

kancelárske a spoločné priestory o celkovej podlahovej ploche 1308,27 m2 a to v rozsahu: 

 - miestnosti č.: 

� 7.1 o výmere 21,25 m2, 
� 7.7 o výmere  10,68 m2, 
� 6.1 o výmere 19,51 m2, 
� 6.2 o výmere  20,47 m2, 
� 6.3 o výmere 20,34 m2, 
� 6.4 o výmere   9,94 m2, 
� 6.5 o výmere  20,34 m2, 
� 6.6 o výmere  20,47 m2, 
� 6.7 o výmere  20,47 m2, 
� 6.8 o výmere  10,20 m2,   
� 6.10 o výmere    4,62 m2,   
� 6.41 o výmere  30,88 m2, 
� 6.42 o výmere  20,71 m2, 
� 6.43 o výmere  20,48 m2, 
� 6.44 o výmere  20,35 m2, 
� 6.45 o výmere  20,48 m2, 
� 6.46 o výmere  20,48 m2, 
� 6.47 o výmere  20,35 m2, 
� 6.48 o výmere  20,48 m2, 
� 6.49 o výmere  20,48 m2, 
� 6.50 o výmere  29,90 m2, 
� 5.1 o výmere  19,59 m2, 
� 5.2 o výmere  20,68 m2, 
� 5.3 o výmere  20,59 m2, 
� 5.4 o výmere  31,24 m2, 
� 5.5 o výmere  20,69 m2, 
� 5.6 o výmere  20,68 m2, 
� 5.7 o výmere  10,05 m2,   
� 5.37 o výmere  41,39 m2, 
� 5.38 o výmere   20,53 m2, 
� 5.39 o výmere   20,43 m2, 
� 5.40 o výmere   20,43 m2, 
� 5.41 o výmere   20,33 m2, 
� 5.42 o výmere   20,43 m2, 
� 5.43 o výmere   20,43 m2, 
� 5.44 o výmere   20,33 m2, 
� 5.45 o výmere   20,62 m2, 
� 5.46 o výmere   19,26 m2, 
� 5.47 o výmere     4,93 m2, 
� 0.13 o výmere   44,84 m2,   
� 0.59 o výmere   26,72 m2,   
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� 0.66 o výmere   27,78 m2,   
� 0.1   o výmere  26,01 m2  

  
Miestnosti spolu:      900,86 m2 

 
Percentuálny podiel na spoločných priestoroch (12,06 %):  407,41 m2 

Prenajaté priestory celkom:     1308,27 m2  
 
 do nájmu nájomcu – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky so sídlom Pribinova 2, 812 72 

Bratislava,  IČO: 00151866, 
  
 -  za nižšie uvedených podmienok: 
 

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

40 €/m2/rok 
Nájomné bude každoročne zvyšované o mieru inflácie za predchádzajúci rok. 
Nájomca uhradí alikvotnú časť dane z nehnuteľností. 
 

 
 Účel nájmu: využitie priestorov na kancelárske účely – plnenie úloh špecializovaných miestnych 
orgánov štátnej správy  
 
Doba nájmu: na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, najskôr však od 
1.1.2014 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
 
c) Nájomcom je  ústredný orgán štátnej správy a prenajatý majetok sa využíva za účelom 

plnenia úloh na úseku štátnej správy.  

d) Opakovaný nájom s nájomcom dlhodobo sídliacim v prenajímaných priestoroch. 
 
 

 

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 
  
 zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku povinného z vecného bremena – 

Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 378 704 75 v správe Správy 
a údržby ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, zapísanom na LV 4111, v k.ú. Lackovce, a to na: 
 
pozemku registra C KN parcelné č. 1555– zastavané plochy a nádvoria o výmere 3874 m2, 
 
ťarchy:     Por.č. : 
1               Pod Z-223/10 zriaďuje sa zák. vecné bremeno v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka 

a § 10 ods.1) a 5) Zákona NR SR č. 656/04 Z.z v znení novely č. 293/09 Z.z 
v prospech Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 
36599361 spočívajúce v práve vstupu na pozemky parc. č. KN-C 1555 za účelom 
umiestnenia, prevádzky, údržby a opráv energetických zariadení v rozsahu GP č.119-
2/09 a GP č. 119-3/09 zo dňa 08.02.2010   
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1    Pod V-430/2011 zriaďuje sa zák. vecné bremeno spočívajúce v práve oprávneného 
z vecného bremena uložiť inžinierske siete (vodovodné potrubie) cez pozemok 
parcely registra C KN 1555- zastavané plochy a nádvoria o výmere 3874 m2 
v rozsahu vyznačenom v geom. Pláne č. 32389833-115/2010 zo dňa 04.09.2010, č. 
G1-284/2010 do KN v prospech: Slavomír Andrejco rod. Andrejco, dátum narodenia 
16.04.1976, Třebíčska 1844/25, Humenné zo dňa 16.03.2011 – 61/11 

 
spoluvlastnícky podiel:  1/1    
 
na umiestnenie inžinierskych sietí – podzemného vodovodného potrubia pod cestnou 
komunikáciou III/559001, spočívajúce v povinnosti:    

 
a)  trpieť umiestnenie vodovodného potrubia na pozemku,   
b) trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd 

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

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

 
v rozsahu 32m2 stanovených geometrickým plánom č. 34810668-97/2013 zo  dňa 14.01.2014, 
vyhotovenom spoločnosťou GEODET – Ing. Ján Rusinko, Ševčenková 38, Humenné, úradne 
overenom Okresným úradom Humenné, katastrálnym odborom dňa 04.02.2014 pod č. G1-26/14  
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Jozefa Harvana, Štúrova 22, 066 01 Humenné  za 
odplatu 40,00 €. 
 
Všeobecná hodnota vecného bremena stanovená znaleckým posudkom č. 116/2014 zo dňa 
05.07.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Miroslavom Dutkom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 40,00 €.  

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

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť 
 
 zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku povinného z vecného bremena – 

Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 378 704 75 v správe Správy 
a údržby ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, zapísanom na LV 1179, v k.ú. Ruská Nová Ves, a to na: 
 
pozemku registra E KN parcelné č. 2186/2– ostatné plochy o výmere 4503 m2, 
 
ťarchy: bez zápisu,  
 
spoluvlastnícky podiel:  1/1    
 
na umiestnenie inžinierských sietí – podzemného vodovodného potrubia pod cestnou 
komunikáciou III/068003, spočívajúce v povinnosti:    

 
a)  trpieť umiestnenie vodovodného potrubia na pozemku,   
b) trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd 

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

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

 
v rozsahu 112m2 vyznačených v geometrickom pláne č. 111/2013 zo dňa 13.09.2013, 
vyhotovenom Jánom Namešpetrom, Geometran, 082 14 Pušovce, úradne overenom Okresným 
úradom Prešov, katastrálnym odborom dňa 09.10.2013 pod č. G1-1439/2013  
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v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 
Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 za odplatu 185,92 €, pre stavbu „Ruská Nová 
Ves – dobudovanie vodovodu“. 
 
Všeobecná hodnota vecného bremena stanovená znaleckým posudkom č. 31/2014 zo dňa 
17.02.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Františkom Heželom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 185,92 € (rozsah 112m2).  

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

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť 
 

zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku - povinného z vecného bremena - Prešovský 
samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest 
PSK, zapísanom na LV č. 216, v k. ú. Nižný Kručov, a to:   
 

 pozemku:    registra CKN, číslo parcely 33/1, druh pozemku zastavané plochy 
     a nádvoria o výmere 6594 m2 
 
     registra CKN, číslo parcely 33/2, druh pozemku zastavané plochy 
     a nádvoria o výmere 113 m2 
 
     registra CKN, číslo parcely 293/1, druh pozemku zastavané  
     plochy  a nádvoria o výmere 10068 m2 

 
 ťarchy:       bez zápisu 

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

  
v rozsahu: 
 

- 3670 m2 na pozemku registra CKN, číslo parcely 33/1 stanovených geometrickým plánom 
číslo 144/2013 zo dňa 21. 11. 2013 vyhotovenom spoločnosťou GEOTEAM – M.Z. 
Löfflerova 2, 040 01 Košice, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, 
katastrálny odbor dňa 05. 12. 2013 pod č. G1-579/13 a vyčíslením záberu podľa Znaleckého 
posudku č. 164/2014 vyhotovenom Ing. Františkom Heželom, 044 45 Herľany č. 53, okres 
Košice – okolie, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností 
zo dňa 30. 09. 2014, 
 

- 58 m2 na pozemku registra CKN, číslo parcely 33/2 stanovených geometrickým plánom 
číslo 144/2013 zo dňa 21. 11. 2013 vyhotovenom spoločnosťou GEOTEAM – M.Z. 
Löfflerova 2, 040 01 Košice, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, 
katastrálny odbor dňa 05. 12. 2013 pod č. G1-579/13 a vyčíslením záberu podľa Znaleckého 
posudku č. 164/2014 vyhotovenom Ing. Františkom Heželom, 044 45 Herľany č. 53, okres 
Košice – okolie, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností 
zo dňa 30. 09. 2014, 
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- 301 m2 na pozemku registra CKN, číslo parcely 293/1 stanovených geometrickým plánom 
číslo 144/2013 zo dňa 21. 11. 2013 vyhotovenom spoločnosťou GEOTEAM – M.Z. 
Löfflerova 2, 040 01 Košice, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, 
katastrálny odbor dňa 05. 12. 2013 pod č. G1-579/13 a vyčíslením záberu podľa Znaleckého 
posudku č. 164/2014 vyhotovenom Ing. Františkom Heželom, 044 45 Herľany č. 53, okres 
Košice – okolie, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností. 
Z dňa 30. 09. 2014. 
 
Celková výmera záberov pozemkov predstavuje 4029 m2. 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., 
Komenského č. 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460, za odplatu vo výške 2170,00 €.   
 

 Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena stanovená Znaleckým posudkom č. 
164/2014, vyhotovenom Ing. Františkom Heželom, 044 45 Herľany č. 53, okres Košice – okolie, 
znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, v zmysle vyhlášky MS 
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 
predstavuje celkom 2170,00 €. 

 
A.4    predsedovi PSK v súlade s § 17 písm. c) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ 

v platnom znení a v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon)  v znení neskorších predpisov schváliť  

  
 bezodplatný prevod nehnuteľného majetku v správe Správy a údržby ciest PSK, a to stavby: 

„Rekonštrukcia mosta č. 544001-003 Orlov – povodňová škoda“, vyvolaná investícia, 
zrealizované objekty SO 600 – kábelová NN prípojka a SO 601 – osvetlenie chodníka a prevod 
práv a povinností  

   
do vlastníctva kupujúceho – Obec Orlov, Orlov 119, 065 43 Orlov, IČO: 00330108. 

 
 
V Prešove dňa 7. 10. 2014 
 
 
Za správnosť: 
 
 
___________________                                                      ____________________________________                       
  Ing. Štefan Matejčík                                                                   PhDr. Vladimír Ledecký                     
     sekretár komisie                                                            predseda komisie správy majetku  
 
 
Zapísal:  
 
 
______________________                                                Za overovateľov: 
    Ing. Erika Gerdová 
oddelenie správy majetku 
                                                       ___________________________________ 
                              Ing. Anton Gašpár 
                                                                                            člen  komisie 
 
 
                                                                                   ____________________________________ 
                Mgr. Jozef Bednár 
                                                                                                                    člen  komisie 


