
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy  majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
     
 

 
 
 
 

Uznesenie č. 5/2014 
z 5. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 18. 11. 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.2.1, B.3.1, B.4 ods. 1, B.5 - B.8 tohto uznesenia je 

prebytočný 
 
A.2 prenajímaný majetok uvedený v bode B.9 tohto uznesenia je dočasne prebytočný 
 
 
B. s c h v á l i ť  
 
B.1     Dodatok č.2, ktorým sa menia a dopĺňajú „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ 

v platnom znení 
 
B.2.1 prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 

2, 08001 Prešov, zapísanom na LV č. 109, k. ú. Orkucany, a to: 
 
novovytvoreného pozemku registra CKN, číslo parcely 701/30, druh pozemku ostatné plochy 
o výmere 1714 m2, odčleneného od pozemku registra EKN, číslo parcely 1350/2, druh pozemku 
orná pôda o výmere 48689 m2 (Diel 1) a od pozemku registra EKN, číslo parcely 1355, druh 
pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 10128 m2 (Diel 2), Geometrickým plánom číslo 
5/2014, vypracovaným spoločnosťou GEOSTAR s.r.o., Barčianska 68, 04017 Košice zo dňa 23. 
04. 2014, úradne overeným Okresným úradom Sabinov – Katastrálny odbor dňa 29. 04. 2014 pod 
číslom G1 -175/2014; 
 
a 
 
novovytvoreného pozemku registra CKN, číslo parcely 702/33, druh pozemku ostatné plochy 
o výmere 1175 m2, odčleneného od pozemku registra EKN, číslo parcely 1350/2, druh pozemku 
orná pôda o výmere 48689 m2 (Diel 3) a od pozemku registra EKN, číslo parcely 1355, druh 
pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 10128 m2 (Diel 4), Geometrickým plánom číslo 
5/2014, vypracovaným spoločnosťou GEOSTAR s.r.o., Barčianska 68, 04017 Košice zo dňa 23. 
04. 2014, úradne overeným Okresným úradom Sabinov – Katastrálny odbor dňa 29. 04. 2014 pod 
číslom G1 -175/2014; 
 
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.  
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Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená Znaleckým posudkom č. 70/2014 zo dňa 
15. 10. 2014, vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Vaľom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 13.600,00 €. 
 

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 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. 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 – 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 

 
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)  
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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 – Bc. Viktor Švirk, Oddelenie správy majetku Úradu 

PSK, kontakt: 051/7081 342. 
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok. 

 
B.3.1 prevod nehnuteľného majetku v správe Strednej priemyselnej školy strojníckej v Prešove, 

zapísaného na  LV č. 818,  k. ú. Mlynčeky, a to:                    
 
stavby:     chata, súpisné č. 216 na pozemku registra C KN parcelné číslo 366,                         

zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2 (bez pozemku)   

 
príslušenstvo:    vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, vodomerná šachta, elektrická prípojka  
 
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.  
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Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 95/2014 zo dňa 
31.07.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Ing. Dušanom Kvaskom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 11.889,72 €.  

 
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 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 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 – chata (bez pozemku), k. ú. Mlynčeky – 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 z. č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov                        
(text čestného vyhlásenia je zverejnený  na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení 
tejto o.v.s.) 

–   oprávnená kontaktná osoba, telefón, fax, mobil, e-mail 
c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC musia 
mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa 
písm. e)  predložený návrh  kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať. 

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

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom 
v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  

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

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

h) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého 
obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  

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

  
4. Ohliadka majetku:  

a) Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním 
návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Marián Viňanský, riaditeľ SPŠ strojníckej Prešov 
(tel.: 051/7712196, mobil 0905 359 189).           

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 
zámena nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade                        

s § 9a, ods. 8,  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym krajom, 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov a Obcou Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, 080 05 
Prešov, IČO 00327727 bez vzájomného finančného vyrovnania nasledovne: 
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1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a  Obec Ruská Nová Ves nadobúda do 
vlastníctva:  

 
nehnuteľný majetok vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Správy 
a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov,  zapísaný na LV č. 1179, k. ú. Ruská Nová 
Ves a to: 
 
pozemky registra C KN: 
 
novovytvorená parcela registra C KN, číslo parcely 2186/3, druh pozemku zastavané plochy o 
výmere 615 m2,  
novovytvorená parcela registra C KN, číslo parcely 2186/4 druh pozemku zastavané plochy, o 
výmere 518 m2, 
 
odčlenených od pôvodnej parcely E KN, číslo parcely 2186/2 o celkovej výmere 4503 m2, druh 
pozemku ostatné plochy, zapísanej na LV 1179 geometrickým plánom č. 85/2012, zo dňa 
28.12.2012, vyhotoveným Štefanom Vargom, B. Nemcovej, 080 05 Prešov, IČO: 14317176, 
úradne overeným Správou katastra v Prešove, dňa 14.1.2013 pod číslom G1-26/2013. 
 
ťarchy:  bez zápisu 
 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 1133 m2. 

 
2. Obec Ruská Nová Ves odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do 

vlastníctva: 
  

nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Ruská Nová Ves, zapísaný na LV 565, k.ú. Ruská 
Nová Ves, a to:     
 
pozemky registra C KN: 
novovytvorená parcela registra C KN, číslo parcely 2188/18, druh pozemku zastavané plochy 
o výmere 99 m2, odčlenená od pozemku E KN, číslo parcely 2188/1, druh pozemku ostatné 
plochy o celkovej výmere 2154 m2,  
novovytvorená parcela registra C KN, číslo parcely 2188/19, druh pozemku zastavané plochy 
o výmere 609 m2, odčlenená od pozemku E KN, číslo parcely 2188/1, druh pozemku ostatné 
plochy o celkovej výmere 2154 m2,  
novovytvorená parcela registra C KN, číslo parcely 2188/21, druh pozemku zastavané plochy 
o výmere 259 m2, odčlenená od pozemku E KN, číslo parcely 2188/2, druh pozemku ostatné 
plochy o celkovej výmere 526 m2,  
novovytvorená parcela registra C KN číslo parcely 2188/22, druh pozemku zastavané plochy 
o výmere 41 m2, odčlenená od pozemku E KN, číslo parcely 2188/3, druh pozemku ostatné 
plochy o celkovej výmere 607 m2,  
 
v rozsahu geometrického plánu č. 18/2014 zo dňa 25.7.2014, vyhotoveného Bc. Igorom 
Miškufom-IMGEOS, Budovateľská 3600/44, 080 01 Prešov, IČO: 36902161, úradne 
overeného Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 26.08.2014 pod číslom G1-
1085/14. 
 
ťarchy:  bez zápisu 
 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 1008 m2. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Pozemky, ktoré odovzdá Obec Ruská Nová Ves do vlastníctva Prešovskému samosprávnemu 
kraju  sa nachádzajú pod cestnou komunikáciou III/068003. Cestná komunikácia slúži širokej 
verejnosti, plní verejnoprospešný účel širokej motoristickej verejnosti. Zámenou pozemku, ktorý 
sa nachádza pod cestnou komunikáciou nadobudne Prešovský samosprávny kraj vlastníctvo 
k nevysporiadaným nehnuteľnostiam, ktoré sú trvalo zastavané stavbou. 



 7

Pozemky, ktoré Prešovský samosprávny kraj odovzdáva do vlastníctva Obce Ruská Nová Ves  sa 
nachádzajú pod chodníkom v intraviláne obce pri ceste III/068003. Prevádzané pozemky budú 
naďalej plniť verejnoprospešný účel a budú slúžiť širokej verejnosti, obyvateľom a návštevníkom 
obce. Obec Ruská Nová Ves, 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 
postavený na prevádzanom pozemku spravuje a vykonáva ich údržbu. 
 

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 nehnuteľného majetku v správe Strednej odbornej školy arm. gen. 
L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník a to: 
 
zvislý úsekový vypínač, typ OTE 25/400-32 HDA s príslušenstvom 
 
do vlastníctva kupujúceho – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 
36 599 361, za kúpnu cenu 3144,00 €.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Zvislý úsekový odpojovač s príslušenstvom, osadený na 
elektrickom stĺpe je súčasťou trafostanice. Dôvodom odpredaja úsekového odpojovača je 
bezproblémový prístup servisných  pracovníkov Východoslovenskej distribučnej, a.s. k zariadeniu 
ako aj zbytočné finančné náklady zaťažujúce školu na servisné prehliadky, častú údržbu a 
poruchovosť. 

    
B.6 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 zapísaného na LV č. 1319,   k. ú. Sabinov 
a to: 
 
pozemku registra CKN: 
 
parcelné číslo 224/3, druh pozemku -  zastavané plochy  o výmere 730 m2  
parcelné číslo 224/14,  druh pozemku - záhrady o výmere 105 m2  
  
stavby:  bytový dvojdom o.c. 35,  súp. číslo 330 na parcele 224/3       
 
ťarchy:       bez zápisu  
 

 do vlastníctva kupujúceho – Dominik Blaščák, Ovocinárska 35, 083 01 Sabinov  za kúpnu cenu 
13.400,00 € . 

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 66/2014 zo dňa 
17.10.2014, 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 
13.400,00 €, z toho stavba 3.200,63 €, pozemky 10.199,37 €, pri cene pozemkov 12,26 €/m2. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Kupujúci užíva dom na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej 
medzi prenajímateľom – PSK a kupujúcim. Jedná  sa o ½ dvojdomu postaveného v r. 1953, ktorý 
slúžil na bývanie pre pracovníkov bývalého Školského majetku Sabinov. Dom sa nachádza 
v okrajovej časti mesta Sabinov na ulici Ovocinárskej a je v nevyhovujúcom technickom stave, 
lebo od doby výstavby na ňom nebola realizovaná žiadna údržba. Na dosiahnutie jeho 



 8

obývateľnosti je potrebná jeho rozsiahla rekonštrukcia, ktorá je pre PSK nerentabilná a zabezpečí 
si ju po odkúpení kupujúci. 

 
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, 

 
1. 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 správe Gymnázia, Kukučínova 4239/1, 
058 39 Poprad, zapísaného na LV č. 1625, k. ú. Spišská Sobota, a to: 

 
pozemku registra CKN, číslo parcely 1417/132, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 353 m2 
 
ťarchy:  bez zápisu 

 
do vlastníctva kupujúceho: TECHPETROL, s.r.o. Kukučínova 4245, 058 01 Poprad, IČO: 
36 469 688 za kúpnu cenu 6643,46 €. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená Znaleckým posudkom č. 083/2014 zo 
dňa 16. 05. 2014, vyhotoveným znalcom Ing. Brunom Borošom v zmysle vyhlášky MS SR 
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 
predstavuje 6643,46 €. 
 

2. bezodplatné zriadenie vecného bremena na pozemku registra CKN, číslo  parcely 417/132, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 353 m2 v prospech oprávneného 
z vecného bremena – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 08001 Prešov, 
spočívajúce v povinnosti povinného – TECHPETROL, s.r.o. Kukučínova 4245, 058 01 
Poprad, IČO: 36 469 688:  

 
a) trpieť umiestnenie všetkých inžinierskych sietí vrátane  ochranného pásma,    
b) trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok,  prechod a prejazd oprávneného 

cez slúžiaci pozemok, 
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného 

bremena. 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Spoločnosť TECHPETROL, s.r.o., je spoluvlastníkom budovy 
so súpisným číslom 4245 na LV 1819 v k. ú. Spišská Sobota a priľahlých pozemkov v areáli 
Gymnázia, Kukučínova. Predmetom prevodu je pozemok zabezpečujúci prístup z verejnej 
komunikácie k nehnuteľnostiam vo vlastníctve spoločnosti. Spoločnosť TECHPETROL, s.r.o. sa 
zaväzuje zrekonštruovať predmetný prístup, ktorý je v nevyhovujúcom stave a tým pádom aj 
zlepšiť príjazd ku Gymnáziu. 

 
B.8 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 zámena 
nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

  
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade           s § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov,  

 
1. prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2,                 

080  01 Prešov, IČO: 37870475, zapísaného na LV č. 2504, k. ú. Prešov, a to:    
 
pozemku:    registra C KN parc. č. 3776, záhrady o výmere 215 m2,   

registra C KN parc. č. 3777/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 779 m2,   
registra C KN parc. č. 3777/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2,   

 



 9

stavby:     administratívna budova s.č. 3870 na pozemku registra CKN parcelné č. 3777/1, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 779 m2, 
sklad s.č. 11913 na pozemku registra CKN parcelné č. 3777/2, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 47 m2, 

 
ťarchy:         bez zápisu        
 
do vlastníctva kupujúceho – Zväz Rusínov - Ukrajincov Slovenskej republiky, Požiarnická 
17, 080 01 Prešov, IČO: 00177725 za kúpnu cenu 1,00 €  
 
za podmienky, že kupujúci:  
− zachová účelové určenie majetku na zabezpečenie optimálnych personálnych, 

inštitucionálnych a materiálnych podmienok na realizáciu všestranného sociálno - 
ekonomického a kultúrneho rozvoja národnostných menšín, 

− preinvestuje v priebehu dvanástich mesiacov od nadobudnutia majetku na rekonštrukciu 
stavby administratívna budova s.č. 3870 na pozemku registra C KN parc. č. 3777/1 
minimálne 55.000,00 €. 

 
2. zriadenie predkupného práva, na základe ktorého predávajúci predáva nehnuteľnosti uvedené 

v bode B. ods. 1 uznesenia s výhradou, že mu ich kupujúci ponúkne na predaj, keby ich chcel 
predať, alebo ináč scudziť a to za kúpnu cenu 1,00 €. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Kupujúci bude nadobudnutý majetok využívať na  
zabezpečenie optimálnych personálnych, inštitucionálnych a materiálnych podmienok na 
realizáciu všestranného sociálno - ekonomického a kultúrneho rozvoja národnostných menšín. 

 
B.9        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: 

 
1.) Nájom nebytových priestorov v administratívnej budove Úradu PSK na Námestí mieru 
2 v Prešove 

  
 Predmet nájmu: 
 nehnuteľný majetok – nebytové priestory  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 1246,93 m2 a to v rozsahu: 
 - miestnosti č.:  
1.13 o výmere 20,64 m2 

1.14 o výmere 20,63 m2 

1.15 o výmere   9,94 m2 

1.27 o výmere   9,98 m2 

1.28 o výmere 20,48 m2 

1.29 o výmere 10,56 m2 

1.30 o výmere 20,05 m2 

1.31 o výmere 20,63 m2 

1.32 o výmere 20,49 m2 

1.33 o výmere 20,63 m2 

1.34 o výmere 19,54 m2 

1.49 o výmere 21,51 m2 

1.50 o výmere 20,23 m2 

1.51 o výmere 20,37 m2 

1.52 o výmere 20,37 m2 

1.53 o výmere 20,23 m2 

1.54 o výmere 10,53 m2 

1.55 o výmere 19,64 m2 



 10

1.56 o výmere 20,91 m2 

1.68 o výmere 20,91 m2 

1.69 o výmere 20,23 m2 

1.70 o výmere 20,37 m2 

1.71 o výmere 20,37 m2 

1.72 o výmere 20,23 m2 

1.73 o výmere 20,37 m2 

1.74 o výmere 31,94 m2 

1.75 o výmere 16,84 m2 

2.1   o výmere 16,57 m2 

2.2   o výmere 18,81 m2 

2.3   o výmere 18,54 m2 

2.4   o výmere   9,03 m2 

2.5   o výmere 18,46 m2 

2.6   o výmere   9,03 m2 

2.8   o výmere   3,04 m2 

2.49 o výmere 25,77 m2 

2.50 o výmere 18,33 m2 

2.51 o výmere   8,90 m2 

2.52 o výmere 18,28 m2 

2.53 o výmere 27,71 m2 

2.54 o výmere 27,71 m2 

2.55 o výmere 17,02 m2  
3.58 o výmere 20,64 m2  
0.10 o výmere   6,20 m2 

0.11 o výmere   6,29 m2 

0.12 o výmere 23,31 m2 

0.16 o výmere 42,29 m2 
Miestnosti spolu:       858,62 m2 

 
Percentuálny podiel na spoločných priestoroch (11,497 %):   388,31 m2 

Prenajaté priestory celkom:                1246,93 m2  
 
 do nájmu nájomcu – SR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov so sídlom Slovenská 

87, 080 28 Prešov,  IČO: 37937693, 
  
 -  za nižšie uvedených podmienok: 
 

Výška nájomného za ročné nájomné bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:  
40 €/m2/rok  za nebytové priestory o celkovej výmere 1246,93 m2 
Nájomné bude v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského 
samosprávneho kraja každoročne zvyšované o mieru inflácie za predchádzajúci rok. Nájomca 
uhradí alikvotnú časť dane z nehnuteľností. 
Účel nájmu: výkon práv a povinností orgánov špecializovanej štátnej správy, ktoré vyplývajú  
nájomcovi z platnej právnej úpravy  
Doba nájmu: na dobu určitú odo dňa 1.1.2015 do doby nadobudnutia účinnosti zmluvy o nájme 
nehnuteľného majetku na ul. Duklianskej č.1, Prešov  
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
 
a) Nájomcom je  špecializovaný orgán štátnej správy a prenajatý majetok sa využíva za účelom 

plnenia úloh na úseku štátnej správy. 
b) Opakovaný nájom s nájomcom dlhodobo sídliacim v prenajímaných priestoroch. 
2.) Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v správe Strednej priemyselnej školy strojníckej, 
Duklianska 1, Prešov a to: 
 
Predmet nájmu: 
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časť nehnuteľnosti zapísanej na LV č.12893, súpisné číslo 6022, na parcele číslo C KN č. 855/1 – 
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3094 m2, vedenej Okresným úradom Prešov – 
odbor katastrálny pre katastrálne územie Prešov a to:  
1. Časť budovy označenej ako objekt U2 školy o celkovej výmere 1734,87 m2, ktorá pozostáva 

z týchto priestorov: 
a) 1. nadzemné podlažie : celková plocha  477,38 m2 
b) 2. nadzemné podlažie : celková plocha  416,57 m2 
c) 3. nadzemné podlažie : celková plocha  420,32 m2 
d) 4. nadzemné podlažie : celková plocha  420,60 m2 

 
2. Vstupná časť cez nádvorie – bezbariérový vstup (šikmá plošina) o celkovej výmere 50 m2 
3. Plocha určená na parkovanie celkom o šírke 5 m a dĺžke 54 m – priľahlá plocha k objektu U2 

o výmere 270 m2  
 
 do nájmu nájomcu – SR – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov so sídlom Slovenská 

87, 080 28 Prešov,  IČO: 37937693, 
  
 -  za nižšie uvedených podmienok: 
 

Výška nájomného za ročné nájomné bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:  
- 40 € / m2/ rok za nebytové priestory o celkovej výmere 1734,87 m2  
- 10 € / m2 / rok za priľahlú plochu určenú na parkovanie  o celkovej výmere 270 m2 
Nájomné bude v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského 
samosprávneho kraja každoročne zvyšované o mieru inflácie za predchádzajúci rok. 
Nájomca uhradí alikvotnú časť dane z nehnuteľností. 

 
 Účel nájmu: výkon práv a povinností orgánov špecializovanej štátnej správy, ktoré vyplývajú 
nájomcovi z platnej právnej úpravy  
 
Doba nájmu: na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, najskôr odo dňa 
1.1.2015 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v záujme Prešovského samosprávneho kraja  
umiestniť všetky odbory a útvary Úradu Prešovského samosprávneho kraja v jednej budove, 
v sídle PSK na Námestí mieru č. 2, Prešov. V súčasnosti je budúci nájomca nájomcom priestorov 
v sídle PSK na Námestí mieru č. 2, Prešov a aj nájomcom priestorov na ul. Duklianskej č. 1, 
Prešov. Uzavretím nájomnej zmluvy dôjde k uvoľneniu priestorov v sídle PSK na Námestí mieru 
č. 2 užívaných budúcim nájomcom a tieto budú využité na účely slúžiace vlastníkovi – PSK. 
Súčasne sa dosiahne spoločné umiestnenie zamestnancov budúceho nájomcu v priestoroch na ul. 
Duklianskej č. 1. Do doby uvoľnenia priestorov v sídle PSK na Námestí mieru č. 2 v Prešove sa 
na základe schválenia tohto nájmu predĺži Zmluva o nájme č. 1/2014  uzatvorená  medzi SPŠ 
strojníckou v Prešove a ÚPSVaR Prešov dňa 30.6.2014 na dobu určitú do 31.12.2014 a to za 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 
B.10 zmenu uznesenia z  20. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 293/2007 zo dňa 18.12.2007 

k majetkovým prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku PSK, v časti C schvaľuje, v bode C.3 
– C.7, v znení uznesenia z 25. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 408/2008 zo dňa 03.09.2008, 
v časti C schvaľuje, v bode C.3 – C.7 nasledovne:  

 
vypúšťa sa text v bode C.3 – C.7 a nahrádza sa textom: 

C.3 prevod nehnuteľného majetku predávajúceho – Ladislav Hanzeľ, rod. Hanzeľ, Žižkova 33, 
040 01 Košice, zapísaného na LV č. 2462, k. ú. Štrba a to:  

 pozemku:  diel č. 2 o výmere 6 m2,  
 odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1323/2, orná pôda  

o výmere 6569 m2 a pričlenený k novovytvorenému pozemku registra C KN 
parcelné číslo 3046/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 615 m2, 
geometrickým plánom č. 36449792-18/2003 zo dňa 21.07.2003, úradne 
overeným Správou katastra Poprad dňa 30.10.2003 pod č. 784/03,                                      

                                         v spoluvlastníckom podiele 1/144,  
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do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475 za kúpnu cenu 0,90 € (pri cene 20,80 €/m2), pre trvalý záber 
a umiestnenie stavby „III/018 147 – 1 Štrba, most“          
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 71/2014 zo 
dňa 01.08.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Valkom v zmysle vyhlášky MS SR 
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 
predstavuje 0,90 € (pri cene 20,80 €/m2). 

 
C.4 prevod nehnuteľného majetku predávajúceho – Mgr. Eva Zuček, rod. Liptáková, 

Budapeštianska 2434, 040 13 Košice, zapísaného na LV č. 2462, k. ú. Štrba a to:  
pozemku:   diel č. 2 o výmere 6 m2,  

odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1323/2, orná pôda  
o výmere 6569 m2 a pričlenený k novovytvorenému pozemku registra C KN 
parcelné číslo 3046/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 615 m2, 
geometrickým plánom č. 36449792-18/2003 zo dňa 21.07.2003, úradne 
overeným Správou katastra Poprad dňa 30.10.2003 pod č. 784/03,                                      
v spoluvlastníckom podiele 1/144,  

do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475 za kúpnu cenu 0,90 € (pri cene 20,80 €/m2), pre trvalý záber 
a umiestnenie stavby „III/018 147 – 1 Štrba, most“          
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 71/2014 zo 
dňa 01.08.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Valkom v zmysle vyhlášky MS SR 
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 
predstavuje 0,90 € (pri cene 20,80 €/m2). 

 
C.5 prevod nehnuteľného majetku predávajúceho – Sandra Suchá, rod. Suchá, Bauerova 8,                

040 01 Košice, zapísaného na LV č. 2462, k. ú. Štrba a to:  
pozemku:   diel č. 2 o výmere 6 m2,  

odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1323/2, orná pôda  
o výmere 6569 m2 a pričlenený k novovytvorenému pozemku registra C KN 
parcelné číslo 3046/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 615 m2, 
geometrickým plánom č. 36449792-18/2003 zo dňa 21.07.2003, úradne 
overeným Správou katastra Poprad dňa 30.10.2003 pod č. 784/03,                                      
v spoluvlastníckom podiele 1/144,  

do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475 za kúpnu cenu 0,90 € (pri cene 20,80 €/m2), pre trvalý záber 
a umiestnenie stavby „III/018 147 – 1 Štrba, most“          
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 71/2014 zo 
dňa 01.08.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Valkom v zmysle vyhlášky MS SR 
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 
predstavuje 0,90 € (pri cene 20,80 €/m2). 

 
C.6 prevod nehnuteľného majetku predávajúceho – Mária Šimková, rod. Suchá, Strmá 254/12, 

044 10 Geča, zapísaného na LV č. 2462, k. ú. Štrba a to:  
pozemku:   diel č. 2 o výmere 6 m2,  

odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1323/2, orná pôda  
o výmere 6569 m2 a pričlenený k novovytvorenému pozemku registra C KN 
parcelné číslo 3046/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 615 m2, 
geometrickým plánom č. 36449792-18/2003 zo dňa 21.07.2003, úradne 
overeným Správou katastra Poprad dňa 30.10.2003 pod č. 784/03,                                      
v spoluvlastníckom podiele 3/144,  

do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475 za kúpnu cenu 2,60 € (pri cene 20,80 €/m2), pre trvalý záber 
a umiestnenie stavby „III/018 147 – 1 Štrba, most“          
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 71/2014 zo 
dňa 01.08.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Valkom v zmysle vyhlášky MS SR 
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 
predstavuje 2,60  € (pri cene 20,80 €/m2). 
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C.7 prevod nehnuteľného majetku predávajúceho – Ján Suchý, rod. Suchý, Geča č. 20, 044 10 
Geča,  zapísaného na LV č. 2462, k. ú. Štrba a to:  
pozemku:   diel č. 2 o výmere 6 m2,  

odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1323/2, orná pôda  
o výmere 6569 m2 a pričlenený k novovytvorenému pozemku registra C KN 
parcelné číslo 3046/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 615 m2, 
eometrickým plánom č. 36449792-18/2003 zo dňa 21.07.2003, úradne 
overeným Správou katastra Poprad dňa 30.10.2003 pod č. 784/03,                                      
v spoluvlastníckom podiele 3/144,  

do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475 za kúpnu cenu 2,60 € (pri cene 20,80 €/m2), pre trvalý záber 
a umiestnenie stavby „III/018 147 – 1 Štrba, most“          
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 71/2014 zo 
dňa 01.08.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Valkom v zmysle vyhlášky MS SR 
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 
predstavuje 2,60  € (pri cene 20,80 €/m2). 

 
B.11  zmenu uznesenia z 20. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 406/2012 zo dňa 23.10.2012,    

k schváleniu nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa v časti B 
schvaľuje sa mení doba nájmu nasledovne:   

 
vypúšťa sa text:  
„na dobu určitú do 31.12.2014“ 
 
nové znie: 
„na dobu určitú do 31.10.2015“ 

 
B.12 v súlade s ustanovením § 9 ods. 3     písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 

územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 16 písm. o) dodatku č. 1 k „Zásadám 
hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ trvale upustenie od 
vymáhania pohľadávok: 
• Úradu Prešovského samosprávneho kraja vo výške 14 557,14 € € voči Jozefovi Ľos- Božikovi   

BENZINOL a v objeme 22 200,41 € voči Ivete Ľos-Božikovej 
• Múzeu v Kežmarku, Hradné námestie č. 42, 060 01 Kežmarok v objeme 3 875,34 € voči 

Františkovi Arpášovi 
       
 
 
 
 
 

II.        Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja:  
             

 
A. n e s ú h l a s í   
 
 s prevodom majetku vo vlastníctve PSK, v správe Úradu PSK, a to:   
           1. nehnuteľného  majetku, zapísaného na LV č. 1971, k.ú. Levoča:                    

pozemku:    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 

 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 

stavby:        internát SZŠ s.č. 1733 na parc. č. 282/3 a  parc. č. 282/4 
  školské zariadenie s.č. 541 na parc. č. 281 

  v súhrnnej hodnote určenej znaleckými posudkami vo výške 1.184.000 € 
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2. hnuteľného majetku v užívaní nájomcu - Strednej zdravotníckej školy Štefana Kluberta 
v Levoči v celkovej zostatkovej účtovnej hodnote k 11.11.2014 vo výške 94.305,69 € 

do vlastníctva kupujúceho – Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská 
Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie, IČO:  179124 za kúpnu cenu 1,00 €. 

 
 
B. o d p o r ú č a 

 
 
predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 9 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ 
v platnom znení schváliť  
 
zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku - povinného z vecného bremena – Mesto 
Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov, IČO: 327646, zapísanom na LV č. 6492,   k. ú. Prešov, a to na:   
 
pozemku registra CKN:  číslo parcely 855/15, druh pozemku ostatné plochy o výmere 928 m2,  
 číslo parcely 855/16, druh pozemku ostatné plochy o výmere 395 m2, 
 číslo parcely 855/24, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 3287 m2, 
 číslo parcely 855/25, druh pozemku ostatné plochy o výmere 445 m2, 
 
pozemku registra EKN:  číslo parcely 560/12, druh pozemku ostatné plochy o výmere 1325 m2, 
 
spoluvlastnícky podiel:      1/1    
 
a 
 
zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku - povinného z vecného bremena – Spojená 
škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, 08076 Prešov, zapísanom na LV č. 86, k. ú. 
Prešov, a to na: 
 
pozemku registra CKN, číslo parcely 912/1, druh pozemku ostatné plochy o výmere 2545 m2   
 
spoluvlastnícky podiel:      1/1    
 
na uloženie inžinierskych sietí, spočívajúce v povinnosti:    
a) trpieť umiestnenie inžinierskych sietí a ich príslušenstva, vrátane ochranného pásma,    
b) trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd oprávneného cez 

slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách inžinierskych sietí,  
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena,  
 
v rozsahu: 
81 m2 na pozemkoch registra CKN, číslo parcely 855/15, 855/24, 855/25, 912/1  a pozemku 
registra EKN, číslo parcely 560/12, stanovenom Geometrickým plánom č. 399/2014 zo dňa 13. 
10. 2014 vypracovaným Pavlom Sedlákom, GEODID, Geodetická kancelária, Smetanova 12, 
08005 Prešov, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor dňa 22. 10. 2014 
pod č. G1-1512/2014, 
 
84 m2 na pozemkoch registra CKN, číslo parcely 855/15, 855/16 a 855/24 stanovenom 
Geometrickým plánom č. 407/2014 zo dňa 14. 10. 2014 vypracovaným Pavlom Sedlákom, 
GEODID, Geodetická kancelária, Smetanova 12, 08005 Prešov, úradne overeným Okresným 
úradom Prešov, katastrálny odbor dňa 28. 10. 2014 pod č. G1-1579/2014, 
 
143 m2 na pozemkoch registra CKN, číslo parcely 855/15, 855/24, 855/25, 912/1  a pozemku 
registra EKN, číslo parcely 560/12, stanovenom Geometrickým plánom č. 408/2014 zo dňa 20. 
10. 2014 vypracovaným Pavlom Sedlákom, GEODID, Geodetická kancelária, Smetanova 12, 
08005 Prešov, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor dňa 28. 10. 2014 
pod č. G1-1580/2014, 
 



 15

v prospech oprávneného z  vecného bremena – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 
08001 Prešov, IČO: 37870475, v správe Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, 081 
04 Prešov, IČO: 00161845 za odplatu stanovenú sumou 345,00 €. 

 
Všeobecná hodnota vecného bremena stanovená znaleckým posudkom č. 185/2014, ktorý 
vypracoval Ing. Dušan Kvaska, Soľanská 13, 08005 Prešov, znalec v odbore stavebníctvo 
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 
345,00 €. 

 
 
V Prešove dňa 18. 11. 2014  
 
 
Za správnosť: 
  
 
 
___________________                                               ____________________________________         
  Ing. Štefan Matejčík                                                              PhDr. Vladimír Ledecký                     
   sekretár komisie                                                      predseda Komisie pre správu majetku 
 
 
Zapísal:  
 
 
 
______________________                                        Za overovateľov: 
 
     Bc. Viktor Švirk 
oddelenie správy majetku 
                                                  _________________________________ 
                                                                                                  Ing. Anton Gašpar 
                                                                                                    člen  komisie 
 
 
                                                                                    _________________________________ 

                                                           JUDr. Stanislav Ižarik 
                                                                                                              člen  komisie  


