
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy  majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
     
 

Uznesenie č. 8/2015 
z 8. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 31.03.2015 

 
I. Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

odporúča Zastupiteľstvu PSK: 
        _____________________________________________________________________________ 

 
A. k o n š t a t o v a ť, že 
 
A.1    prevádzaný majetok uvedený v bode B.1, B.3, B.6 tohto uznesenia je prebytočný 
 
A.2 prenajímaný majetok uvedený v bode B.9 tohto uznesenia je s účinnosťou od 1.9.2015 dočasne 

prebytočný 
 
B. s c h v á l i ť  
 
B.1       prevod nehnuteľného majetku  zapísaného na  LV  č. 109, k.ú. Orkucany, a to:                    

 
pozemku registra C KN:   
 
parc. č. 110/3 – záhrady o výmere 185 m2  
parc. č. 110/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2  
 
stavby: prevádzková budova súp. číslo 310 na parcele 110/4 
 

 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. 5/2015 zo dňa 
11.02.2015 vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Vaľom, Lomnická 12, Prešov, v zmysle 
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 3.580,00 
€, z toho stavba a oplotenie 1642, 42 €, pozemky 1.937,58 € ( pri cene 7,84 €/m2). 

 
B.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:  

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

znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny, 
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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) . 
 

e)  využitie stavby výlučne na administratívne a spoločenské účely  
 

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 – prevádzková budova,  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)  
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu 
z OR, IČO, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ...   

–    výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac na úrovni originálu, 
–   hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny,  
–   podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou.,  
–   doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení finančnej 

zábezpeky vo výške 50% z ceny stanovenej znaleckým posudkom za nehnuteľný majetok, 
ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č.ú. vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242), 
zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch 
vyhotoveniach, ( text zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení 
tejto o.v.s.) 
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–   čestné vyhlásenie  záujemcu ( iba fyzickej osoby)  v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (text vyhlásenia  je 
zverejnený  na stránke PSK   www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.) 

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

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

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

s prevádzanou nehnuteľnosťou.  
 

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

 
f)  Vyhlasovateľ si v súlade s  § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už 

uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže 
budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže. 

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

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

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

obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  
 

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

  
4. Ohliadka majetku:  

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

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

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

 
B.3 prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe 

Strednej odbornej školy, Okružná 761/25, Poprad,  zapísanom na LV č. 4717, k. ú. Poprad a to: 
 
pozemku registra CKN: 
číslo parcely 852/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 119 m2 
číslo parcely 852/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2 
 
 
stavba: kuchyňa súpisné číslo 5254 na parcele 852/2 
 
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. 7/2015 zo dňa 
22.02.2015, vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Vaľom v zmysle vyhlášky MS SR                    
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 52.700,00 €, z toho 
stavba, plynová prípojka a oplotenie 43.572,60 €, pozemky 9.127,40 €, pri cene pozemkov 38,84 
€/m2 . 
 
Mimoriadne riziká: 
Nevyhnutnou podmienkou pre samostatné užívanie objektu je vybudovať vnútorné schodište na 
prepojenie prízemia a suterénu, zamurovať prechody so susednou budovou a vytvoriť nové 
dverné otvory, odpojenie od inžinierskych sietí (elektrina, voda, kanál), vybudovať vlastný zdroj 
vykurovania, vybudovať samostatné sociálne zariadenie v závislosti od budúceho využívania 
objektu. 
  

B.4      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 

  
− kupujúci sa v kúpnej zmluve zaviaže na vlastné náklady zrealizovať tieto stavebné úpravy: 

vybudovanie nového schodiska do suterénu (v súčasnosti je len jedno a to ostáva v pôvodnej 
časti budovy kotolňa - súp. č. 5254 na parcele č. 852/1, zabezpečiť zamurovanie existujúcich 
prechodových dverných otvorov z jedálne do kuchyne v suteréne a na prízemí, zabezpečiť 
vytvorenie nového dverného otvoru z chodby do skladu v suteréne objektu, zabezpečiť 
samostatné prípojky inžinierskych sietí k predmetu kúpy – voda, kanalizácia, plyn, elektrická 
energia, samostatné vykurovanie budovy . 

 
−  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 – kuchyňa,   k. ú. Poprad – neotvárať!“  
 
     „identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského  

registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO,  adresa“  
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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. 

 
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 
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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. Vasil Kuzmiak, riaditeľ Strednej odbornej školy 

v Poprade,  kontakt: 052/7721876 
 
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
 

B.5    poskytnutie pozemkov :  parcely C KN č. 14795/3 o výmere 7634 m2, druh pozemku: ostatná 
plocha , parcely  C KN č. 14805 o výmere 165 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a parcely C 
KN č. 14806 o výmere 363 m2, druh pozemku: zastavaná plocha  za účelom ich združenia pre  
realizáciu výstavby a prevádzkovania zimnej športovej haly združením prostriedkov a činností 
Prešovského samosprávneho kraja a spoločnosti KEN-EX, spol. s r.o. , a berie na vedomie obsah 
Zmluvy o združení za účelom výstavby tréningovej športovej športovej haly s umelou ľadovou 
plochou   

 
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 nehnuteľného majetku v správe Gymnázia, Kukučínova 4239/1, 
058 01 Poprad zapísaného na LV č. 1625, k. ú. Spišská Sobota, a to:       

              
novovytvorených parciel registra C KN: 
číslo parcely 1825/37, druh pozemku zastavané plochy o výmere 103 m2,  
číslo parcely 1825/39, druh pozemku zastavané plochy o výmere 11 m2, 
číslo parcely 1825/40, druh pozemku zastavané plochy o výmere 26 m2, 
 
v celkovej výmere 140 m2, odčlenených od pôvodnej parcely C KN, číslo parcely 1825/2 o 
celkovej výmere 438 m2, druh pozemku zastavané plochy, zapísanej na LV 1625 geometrickým 
plánom č. 20/2015, zo dňa 5.2.2015, vyhotoveným spoločnosťou Globing Poprad s.r.o., 
Dostojevského 3313/12, Poprad,  IČO: 36 4444 99, úradne overeným Okresným úradom Poprad, 
katastrálnym odborom, dňa 11.2.2015 pod číslom G1-77/2015. 
 
ťarchy:   
Por. č.:1, zriaďuje sa vecné bremeno na pozemok parcely KNC 1825/2 v prospech spoločnosti 
Slovak – Telekom, a.s. – zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich v, Z 3278/06- číslo 
zmeny 412/6.  
 

 do vlastníctva kupujúceho: ACCEPT, s.r.o., Mirka Nešpora 6392/61, 080 01 Prešov, IČO: 
36 708 071 za kúpnu cenu 3.529,40 €. 

  
 Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 11/2015 zo dňa 

22.2.2015, vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Vaľom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje celkom 3.529,40 €. (pri VŠH 
25,21 €/m2).   
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Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Spoločnosť ACCEPT, s.r.o. v danej lokalite na susedných pozemkoch pripravuje stavbu 
„Polyfunkčného objektu Poprad, Kukučínova ulica“. Predmetné parcely chce táto spoločnosť 
využiť na sprístupnenie objektu od autobusovej zastávky pre peších a rozšírenie chodníka na 
nároží ulíc Kukučínova a Štefánikova. 

 
B.7       prevod nehnuteľného majetku z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: Ing. Dušan Knapík, 

Mirka Nešpora 31, Prešov, v podiele 1/3, Akad. arch. Štefan Mitro, Bernoláková 11, Prešov, 
v podiele 1/3, Ing. arch. Ľubomír Sakala, Pionierska 41, Prešov, v podiele 1/3 zapísaného na LV 
č. 6781 k.ú. Prešov, a to:  

 
pozemku registra KN C parc. č. 391 o výmere 106 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  
 
stavby: Iná budova, súp. č. 7707 na parc. registra KN C parc. č. 391 o výmere 106 m2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, vrátane vonkajších úprav 
 
ťarchy: bez zápisu 
 
do vlastníctva kupujúceho – Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 010/2015 zo dňa 31.3.2015zníženú 
o 10,48% t.j za 234.396,66 €. (cena pozemku za 24.562,32€ pri cene za 231,71€/m2 ,cena 
príslušenstva 3.671,65€, cena budovy 206.162,69€) 
 

 bezodplatné zriadenie vecného bremena, spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez pozemok 
registra CKN, číslo parcely 387/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 469 m2 
vo vlastníctve povinných z vecného bremena – Ing. Dušan Knapik, Mirka Nešpora 31, Prešov, 
v podiele 1/3, Akad. arch. Štefan Mitro, Bernoláková 11, Prešov, v podiele 1/3, Ing. arch. 
Ľubomír Sakala, Pionierska 41, Prešov, v podiele 1/3, a súčasne aj v práve realizovať a udržiavať 
prípojky inžinierskych sietí k objektu Okružná 34 v prospech oprávneného – Prešovský 
samosprávny kraj, Námestie Mieru 2, 08001 Prešov 

             ťarchy: bez zápisu   
             

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená Znaleckým posudkom č. 010/2015 zo dňa 
31.3.2015, vyhotoveným znalcom Jánom Novotňákom v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. 
z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov predstavuje 
261.833,70€.  

 

B.8     zmenu a doplnenie   
 

uznesenia z 20. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 405/2012 zo dňa 23.10.2012 k nájmu 
nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa, nasledovne:   
 
vypúšťa sa text bodu B.  a nahrádza sa textom: 
 

B. s c h v a ľ u j e   
 

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 umeleckej školy, Vodárenská 3, Prešov  a to: 

  
1.Nájom nebytových priestorov do nájmu nájomcu Krajské autistické centrum Prešov, n.o. 
a to: 

 
nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v budove bývalého internátu s.č. 12591 na parcele C KN  
4687/3 v katastrálnom území Prešov, zapísaný na LV č. 6620  -  nebytové priestory na 6. a 7. 
poschodí budovy o celkovej výmere 590,05m2 (obytné miestnosti o výmere 303,60m2, vedľajšie 
miestnosti 286,45m2) 
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do nájmu nájomcu – Krajské autistické centrum Prešov, n.o., Vodárenská 3, Prešov, 
IČO:45738556 – za nižšie uvedených podmienok: 

 
Výška  nájomného za ročné nájomné bez platieb za energie a služby spojené s nájmom: 1 €/rok, 

 
Účel nájmu: prevádzka neziskovej organizácie a pre potrebu zabezpečenia týždennej pobytovej 
formy pre klientov s autizmom v rámci poskytovania sociálnych služieb,   

  
Doba nájmu:  doba určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmeny zmluvného vzťahu 
do 31.3.2031. 

  
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Prenájom nehnuteľného majetku neziskovej organizácii 
poskytujúcej všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnych služieb a humanitárnej 
starostlivosti u populácie postihnutej autizmom, ktorej spoluzakladateľom je Prešovský 
samosprávny kraj.  

 
2. Nájom nebytových priestorov do nájmu nájomcu Centrum v časnej intervencie Prešov, 
n.o. a to: 

 
nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v budove bývalého internátu s.č. 12591 na parcele č. C  
KN 4687/3 v katastrálnom území Prešov, zapísaný na LV č. 6620  -  nebytové priestory na 6. a 7. 
poschodí budovy o celkovej výmere 105,80m2 (obytné miestnosti o výmere 63,00m2, vedľajšie 
miestnosti 42,80m2) 

 
do nájmu nájomcu – Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o., Vajanského 19, 080 01 Prešov, 
IČO:45744700 – za nižšie uvedených podmienok: 

 
Výška nájomného za ročné nájomné bez platieb za energie a služby spojené s nájmom: 
- hlavné priestory – triedy a kancelárie ..........................................................14,19 €/m2/rok  
- vedľajšie miestnosti - chodby, sociálne zariadenie, balkóny............................5,46 €/m2/rok  
 
Účel nájmu: prevádzka neziskovej organizácie a poskytovanie všeobecne prospešných služieb – 
služba včasnej intervencie sa poskytuje pre deti s rizikovým vývinom od narodenia do 7. roku 
života v rámci poskytovania sociálnych služieb,   

       
Doba nájmu:  doba určitá odo dňa nadobudnutia účinnosti  zmluvy do 31.3.2031. 

  
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Prenajaté priestory budú slúžiť pre potreby neziskovej 
organizácie na poskytovanie všeobecne prospešných sociálnych  služieb v oblasti humanitárnej 
starostlivosti o deti do siedmych rokov veku, ak je ich vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného 
postihnutia  a rodinám takýchto detí.  

   
B.9  zmenu  a doplnenie    
 

uznesenia zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 49/2014 zo dňa 22.04.2014 k nájmu 
nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa, nasledovne:   

 
vypúšťa sa  text bodu A. a bodu B.  a na nahrádza sa novým textom:  

 
A. k o n š t a t u j e,  
 

že nehnuteľný majetok uvedený v bode  B  uznesenia je  s účinnosťou od 1.9.2015 dočasne 
prebytočný 

 
B. s c h v a ľ u j e   
 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9a), ods. 9, 
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písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení  neskorších 
predpisov  
nájom majetku v správe Strednej umeleckej školy, Vodárenská 3, Prešov  a to: 

nehnuteľný majetok – nebytové priestory nachádzajúce sa v budove bývalého internátu s.č. 
12591 na parcele KN C p.č. 4687/3 v katastrálnom území Prešov, zapísanej na LV č. 6620,  -  
nebytové priestory na prízemí budovy o celkovej výmere 106,35 m2 (4 miestnosti spolu o výmere 
75,21 m2, vedľajšie priestory – chodby, sociálne zariadenie, balkóny spolu o výmere 31,4 m2)   

do nájmu nájomcu – Súkromná praktická škola, nezisková organizácia so sídlom Družstevná 
40/7173, Prešov, IČO: 42419034 
 -  za nižšie uvedených podmienok:  
 
Výška nájomného za ročné nájomné bez platieb za energie a služby spojené s nájmom: 

- hlavné priestory – triedy a kancelárie ................................................................... 14,19 € /m2/rok  
- ostatné priestory – chodby, sociálne zariadenie,  balkóny ...................................... 5,46 € /m2/rok 

Nájomné bude každoročne zvyšované o mieru inflácie za predchádzajúci rok. 
 
Účel nájmu:  poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti pre žiakov s diagnózou autizmus 
po ukončení povinnej školskej dochádzky   
 
Doba nájmu: doba určitá odo dňa nadobudnutia  účinnosti zmluvy,  najskôr od 1.9.2015 
do 31.3.2031 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Nehnuteľný majetok bude využívaný na 
výchovnovzdelávacie účely pre žiakov s autizmom po ukončení povinnej školskej dochádzky 
nadväzujúce  na vzdelávanie a ďalšie všeobecne prospešné služby poskytované v objekte 
klientom postihnutých autizmom. 

 
 

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 č. 2, Prešov, v správe Divadla Jonáša 
Záborského Prešov, vedenom na LV  č. 12252, k.ú. Prešov a to na:   
 

pozemkoch registra C KN: 
parc. č. 6177/1, druh pozemku zastavaná plocha o výmere  3754 m2 

parc. č.  6177/10, druh pozemku zastavaná plocha o výmere  457 m2 

 

ťarchy:  
Vecné bremeno – právo uloženia VN prípojky na parc. KN 6178/3 od napojenia na existujúcu VN 
prípojku pre TM 1008-Budovateľská, kde kolmo na hranicu pozemku a pozdĺž pozemku vo 
vzdialenosti 1 m od hranice pozemku uloží káblové vedenie pre navrhovanú transormačnú 
stanicu, ktorá je umiestnená na nehn. oprávneného. Dlžka trasy vedenia cez nehn. povinného 
 je 62 m. Kábel je uložený v hĺbke 1000 mm a šírka ryhy je 650 mm. Vecné bremeno spočíva 
v povinnosti povinného ako vlastníka nehn. Strpieť práce počas výstavby kábelovej VN prípojky 
a činnosti spojené s odovzdaním a prevzatím prác – V 5163/2008. 
Vecné bremeno  - právo uloženia, údržby a opravy elektrického vedenia – VN – prípojky na parc. 
KN C 6171/1 v rozsahu vyznačenom v GP č. 107/2010-G1-826/2010 v prospech Pončák Štefan, 
Prešov, Smreková 6 a Pončák Róbert, Mgr. , Prešov, Tomášikova 24 – V 1044/2011 
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spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť uloženie, údržby a opravy 
podzemného elektrického vedenia v prospech oprávneného z vecného bremena - vlastníka 
pozemku C KN parc. číslo 6171/14 a stavby – haly STK - súpisné číslo 11011 na pozemku parc. 
č. 6171/14 (vecné bremeno „in rem“). 
Rozsah vecného bremena bude vyznačený v geometrickom pláne na porealizačné zameranie. 
 
Oprávnený je povinný uhradiť povinnému odplatu za  zriadenie vecného bremena určenú 
znaleckým posudkom,  ako aj všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena.  
 
Oprávnený z vecného bremena je povinný dodržať podmienky správcu - Divadla Jonáša 
Záborského Prešov a to:   

 
- realizácia stavby na základe predloženej projektovej dokumentácie 
- pred začatím výkopových práce písomne oznámiť DJZ Prešov termín realizácie prác 

a predložiť zoznam osôb, ktoré budú vstupovať na pozemok za účelom prevádzania 
stavebných prác 

- po vykonaní stavebných prác uviesť terén do pôvodného stavu 
- v mieste plánovaného uloženia NN prípojky sa nachádza elektrické vedenie a vodovodné 

potrubie, ktoré vedie od budovy dielní do novej haly v zadnej časti areálu, preto oprávnený 
zabezpečí vytýčenie týchto inžinierskych sietí v súčinnosti so správcami týchto sietí, aby 
nedošlo k ich poškodeniu 

- po vykonaní stavených prác zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu na porealizačné 
zameranie, ktorý bude overený na Okresnom úrade katastrálnom odbore Prešov a jeho 
doručenie v štyroch origináloch na PSK. 

 
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  
 
 zrušenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku povinného z vecného bremena – Prešovského 

samosprávneho kraja, Námestie mieru č. 2, Prešov, v správe Spojenej školy, Ľudmily 
Podjavorinskej 22, Prešov, vedenom na LV  č. 12693, k.ú. Prešov a to na:   
 

pozemkoch registra C KN: 
parc. č. 14795, druh pozemku ostatné plochy o výmere  10778 m2 

parc. č. 14803/1,  druh pozemku zastavané plochy o výmere 3459 m2 

parc. č. 14803/2,  druh pozemku zastavané plochy o výmere 129 m2 

parc. č. 14804,  druh pozemku ostatné plochy o výmere  9686 m2 

 
v prospech Solivary akciová spoločnosť Prešov „v konkurze“ spočívajúce vo vstupe na pozemky 
KN č. 14795, 14804, 14803 za účelom monitoringu a opráv trasy soľankovodu a dvoch 
vodovodných trás cez uvedené pozemky – V 184/2001-1482/02. 
 

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 – 

Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru č. 2, Prešov,  v správe Strednej odbornej 
školy technickej, Volgogradská 1, Prešov, vedenom na LV  č. 1918, k.ú. Prešov a to na:   
 

pozemku registra KN C parc. č. 9036 o výmere 5081 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria  
 
ťarchy: bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena: 
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a) zriaďovania, uloženia, vedenia a výstavby kanalizačnej prípojky na povrchu, nad a pod 
povrchom zaťaženej nehnuteľnosti a s tým súvisiacichterénnych úprav, úprav pôdy 
a jejporastu, 

b) vtupu osôb, vrátane tretích osôb, ktoré budú pre vlastníka prípojky zabezpečovať 
predmetné činnosti a vjazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na 
zaťaženú nehnuteľnosť za účelom prevádzkovania, užívania, opráv, údržby, v ýmeny, 
zmien a opráv kanalizačnej prípojky alebo jej odstránenia, 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena - spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., IČO:  31 361 
081, Einsteinova 23, Bratislava. Rozsah vecného bremena je vyznačený v geometrickom pláne č. 
78/2014 zo dňa 08.09.2014, overeným Okresným úradom – katastrálnym odborom Prešov dňa 
11.09.2014 pod č. G 1 – 1303/2014.  
 

       Všeobecná hodnota vecného bremena stanovená znaleckým posudkom vyhotoveného znalcom 
Ing. Petrom Štenkom v zmysle vyhlášky MS SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku predstavuje 136,48 €.  

 
Oprávnený z vecného bremena uhradí povinnému odplatu za  zriadenie vecného bremena určenú 
znaleckým posudkom č. 169/2014 zo dňa 20.11.2014 vo výške 136,48 €, ako aj všetky náklady 
spojené so zriadením vecného bremena.  
 

V Prešove dňa 31.03.2015  
 
Za správnosť: 
  
 
 
___________________                                            ____________________________________         
 Ing. Štefan Matejčík                                                               PhDr. Vladimír Ledecký                     
   sekretár komisie                                                       predseda komisie pre správu majetku 
 
 
Zapísal:  
 
 
______________________                                      Za overovateľov: 
   Ing. Juraj Kormoš 
oddelenie správy majetku 
                                                 _________________________________ 
                                                                                                         Ing. Anton Gašpar 
                                                                                                člen  komisie 
 
 
                                                                                   _________________________________ 

                                                          JUDr. Stanislav Ižarik 
                                                                                                            člen  komisie  


