
 
 
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
     
 

 

Uznesenie č. 10/2015 
z 10. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 28. 07. 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,  ž e 
 
A.1    prevádzaný majetok uvedený v bode  B.3 – B.9 tohto Uznesenia je prebytočný 
 
A.2 prenajímaný majetok uvedený v bode B.10 tohto Uznesenia je dočasne prebytočný 
 
 
B. s c h v á l i ť  
 
B.1 prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Obec Dlhé Klčovo, Dlhá 173/84, 094 

13 Sačurov, IČO: 00 332 356  zapísaného na LV č. 857, v k. ú. Dlhé Klčovo, a to:  
 
pozemku registra CKN, číslo parcely 18/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 12066 m2,  
 
ťarchy: bez zápisu 
 
spoluvlastnícky podiel 1/1 
 
do vlastníctva kupujúceho – Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 
14, 080 01 Prešov za kúpnu cenu 1,00 € . 
 
 

B.2 prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Obec Kalinov, Kalinov 81, 068 01 
 Medzilaborce, IČO: 00 323 080, zapísaného na LV č. 251, v k. ú. Kalinov, a to:  

 
pozemku registra CKN, číslo parcely 403/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 
2627 m2 
 
ťarchy: bez zápisu 
 
spoluvlastnícky podiel 1/1 
 
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 
14, 08001 Prešov, za kúpnu cenu 1,00 € . 
 
 

B.3 prevod nehnuteľného majetku v správe Správy a údržby ciest PSK zapísaného na  LV  č. 325,  
k. ú. Chotča  a to:                    
 
pozemku registra CKN, číslo parcely 673/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 5048 m2  
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 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. 175/2015 zo dňa 
30. 07. 2015, vyhotoveným znalcom Ing. Michalom Kostikom, 090 16 Cernina č. 94, v zmysle 
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje   
9.100,00 €, pri cene 1.81 €/m2). 

 
            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. 

 
Predmet  zmluvy: 
 
- nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.3 tohto Uznesenia 
 
 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) . 
 

        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,  k. ú. Chotča – 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.  
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b) Návrh musí obsahovať: 

–   návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na CD, 
–   presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského  

registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ) s písomným vyhlásením 
záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:   

� kupujúci  – fyzická osoba   
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého 
pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo                                          

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

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

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

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

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

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

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

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

s prevádzanou nehnuteľnosťou.  
 

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

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

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

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

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

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

obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  
 

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

a) Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním 
návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Milan Cocuľa, riaditeľ Správy a údržby ciest  
Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Svidník, tel.: 054/7880311.  

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

 
 
B.4 prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe 

Strednej odbornej školy, Sládkovičova 2723/120, Snina, 06901 Snina, IČO: 37878247,  
zapísanom na LV č. 1970, k. ú. Snina a to: 
 
pozemku registra CKN: 
číslo parcely 7522/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 735 m2 
číslo parcely 7522/26, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2753 m2 
 
stavba: kuchyňa vrátane príslušenstva, súpisné číslo 3974 na parcele 7522/6 
 
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. 22/2015 zo dňa 
11. 02. 2015, vyhotoveným znalcom Ing. Janou Ihnátovou v zmysle vyhlášky MS SR                    
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 326.000 €, z toho stavba, 
prípojky IS, plot, spevnené plochy a obrubníky  257.077,13 €, pozemky 68.783,26 €, pri cene 
pozemkov 19,72 €/m2. 
 
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. 
 
Predmet  zmluvy: 
 
- nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.4 tohto Uznesenia 
 
 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). 
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    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 a pozemky, k. ú. Snina – neotvárať!“  
 
     „identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského  

registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO,  adresa“  
 
na adresu:  Prešovský samosprávny kraj 

Odbor organizačný  
Námestie mieru č. 2 
080 01 Prešov 

 
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne 
Prešovského samosprávneho kraja.  

 
b) Návrh musí obsahovať: 

–   návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na CD 
–   presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. 

živnostenského  registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ) 
s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo 
zmien, takto:   
� kupujúci  – fyzická osoba   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s prevádzanou nehnuteľnosťou.  
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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. 

 
    Ohliadka majetku:  

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

návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Štefan Ivan, riaditeľ Strednej odbornej školy v 
Snine (mob. 0907 996 915, tel. +421/577623309, 7622493).  

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

 
 
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 pozemku - podielu majetku vyššieho územného celku, ktorým sa realizuje zákonné 
predkupné právo, v súlade s §9a) ods. 8 písm. c) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, 

 
 prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 526, k. ú. Bardejov, a to: 
 

pozemku registra CKN, číslo parcely 784, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 154 m2,  
 
spoluvlastnícky podiel: 1/2 

 
ťarchy:   bez zápisu 

 
z vlastníctva predávajúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
378 704 75 
 
do vlastníctva kupujúceho - MVDr. Juraj Kavuľa, A. Svianteka 20, 08501 Bardejov, za kúpnu 
cenu 2110,00 € pri cene 27,41€/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená Znaleckým posudkom č. 72/2015 zo dňa 
24. 05. 2015, vyhotoveným znalcom Ing. Miroslavom Lissým v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 2110,00 €. 
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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 Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 
08 001 Prešov, zapísaného na LV č. 243, k. ú. Vlková, a to:       

              
novovytvorených pozemkov registra CKN: 
číslo parcely 460/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 170 m2,  
číslo parcely 460/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 218 m2, 
číslo parcely 460/4, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 193 m2, 
 
odčlenených od pôvodného pozemku registra CKN, číslo parcely 460 o celkovej výmere 8229  
m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV 243 vytvorenej Geometrickým 
plánom č. 65/2014,  vyhotoveným Ing. Ján Maniak-GEODET, Medňanského 50, Sp. Belá - 
Strážky, IČO 46 227 717, úradne overenom Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym 
odborom pod číslom G1-234/15, dňa 05. 05. 2015. 

 
ťarchy: bez zápisu 
 

 do vlastníctva kupujúceho – Obec Vlková, Vlková 107, 059 72 Vlková, IČO: 00326704, za 
kúpnu cenu 1,00 €.  

  
 Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

Predmetom prevodu je pozemok pod plánovanou výstavbou chodníka pri ceste II/536. 
Prevádzaný pozemok bude naďalej plniť verejnoprospešný účel a bude slúžiť širokej verejnosti, 
obyvateľom a návštevníkom obce. Obec Vlková bude chodník postavený na prevádzanom 
pozemku spravovať a vykonávať jeho údržbu v zmysle §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a §7 ods. 1 písm. d) 
vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 
 
 

B.7 v súlade  s §9 ods. 3 písm. a) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, prevod nehnuteľného majetku v správe Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 
08 001 Prešov, zapísaného na LV č. 88, k. ú. Zbudské Dlhé, a to:       

              
novovytvorených pozemok registra CKN: 
číslo parcely 248/4, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 60 m2,  
číslo parcely 248/6, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1655 m2, 
 
odčlenených z pôvodného pozemku registra CKN, číslo parcely 248/1, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, o výmere 15396 m2, Geometrickým plánom č. 04/2015 vyhotoveným Bc. Igor 
Miškuf – IMGEOS Budovateľská 3600/44, 080 01 Prešov, IČO: 36 902 161, úradne overeným 
Okresným úradom Humenné, katastrálnym odborom dňa 02. 03. 2015 pod číslom G1-44/15  

 
číslo parcely 248/5, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 666 m2, 
číslo parcely 248/9, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 56 m2, 
číslo parcely 248/10, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 568 m2, 
 
odčlenených z pôvodného pozemku registra CKN, číslo parcely 248/1, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, o výmere 15396 m2, Geometrickým plánom č. 05/2015 vyhotoveným Bc. Igor 



 8

Miškuf – IMGEOS Budovateľská 3600/44, 080 01 Prešov, IČO: 36 902 161, úradne overeným 
Okresným úradom Humenné, katastrálnym odborom dňa 02.03.2015 pod číslom G1-45/15  
 
ťarchy: bez zápisu 
 

 do vlastníctva kupujúceho  – Obec Zbudské Dlhé, Zbudské Dlhé č. 90, 067 12 Koškovce, IČO: 
00 323 845, za kúpnu cenu 1,00 €.  

  
 Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

Na novovytvorených pozemkoch KN C 248/4, 248/5, 248/9 a 248/10, ktoré má obec záujem 
odkúpiť od Prešovského samosprávneho kraja sa nachádza vybudovaný chodník, ktorého 
výstavbou sa zlepšil vzhľad obce, zlepšila sa letná a zimná údržba a výrazne sa zlepšila 
bezpečnosť chodcov nakoľko chodník vedie popri ceste II/559 a chodci tak nemusia chodiť po 
krajnici tejto frekventovanej ceste. Na novovytvorenom pozemku KN C 248/6, ktorý sa nachádza 
pri ceste II/559 obec plánuje vybudovať chodník na mieste existujúcej cestnej priekopy 
a odvodnenie cesty bude riešené cez obrubníkové vpuste do novovybudovanej dažďovej 
kanalizácie. 

 
 

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 
 prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s 
 §9a odsek 8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
 neskorších predpisov, v spojení s §4a ods. 5 Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
 komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku 
 v správe Správy a údržby ciest PSK, a to:  

 
 časti existujúcej pozemnej komunikácie III/545023 v k. ú. Bardejov v dĺžke 0,656 km 

medzi uzlovými bodmi 2742A23000 – 2742A03000 v pôvodnom staničení km 1,353 – 
km 2,009 vrátane súčastí pozemnej komunikácie podľa Zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) 

 
z vlastníctva predávajúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
378 704 75 v správe Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 08005 Prešov 

 
do vlastníctva kupujúceho Mesta Bardejov, Radničné námestie č. 16, 08501 Bardejov, IČO: 
00321842, za kúpnu cenu 1,00 €  

 
za podmienky, že Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
vydá kladné rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete, vo vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej 
komunikácie.  

 
 Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Časť pozemnej komunikácie III/545023 v dĺžke 0.656 km sa nachádza v zastavanom území 
Bardejovských kúpeľov. Dôvodom vyradenia predmetnej časti cesty je, že tento úsek slúži peším 
návštevníkom, pacientom a rekreantom Bardejovských Kúpeľov. V tomto úseku je zriadená pešia 
zóna a zároveň je to aj ochranné pásmo minerálnych vôd. Po uvedenom úseku nepremáva 
hromadná autobusová doprava. 

 
 

B.9 v súlade  s §9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
 v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
 prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
 
 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade                  

s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, prevod prebytočného nehnuteľného majetku v správe Správy a údržby 
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ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 08001 Prešov, zapísaného na LV č. 216, k. 
ú. Nižný Kručov, a to: 

 
- novovytvoreného pozemku registra CKN, číslo parcely 293/4, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 834 m2 
- novovytvoreného pozemku registra CKN, číslo parcely 293/5, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 677 m2 
 

odčleneného od pozemku registra CKN, číslo parcely 293/1, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 10068 m2, zapísanom na LV č. 216, k. ú. Nižný Kručov Geometrickým 
plánom č. 85/2015 zo dňa 26. 05. 2015, vyhotoveným GP – 3 s.r.o. Prešov, s.r.o., Jesenná 1, 
080 05 Prešov, IČO: 36 449 792, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou - 
Katastrálny odbor dňa 02. 06. 2015 pod číslom G1-263/15 
 
- pozemok registra CKN, číslo parcely 33/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 2873 m2 
- pozemok registra CKN, číslo parcely 33/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 48 m2 
 

ťarchy: Zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenská vodárenská   
  spoločnosť a.s. Košice, IČO: 36 570 460 na parcely CKN č.33/1, CKN č.33/2,  
  CKN č. 293/1 v rozsahu vyznačenom GP č.144/2013 podľa Zmluvy o zriadení  
  vecného bremena č. 1134/333/2014/ÚP, V 2331/2014 - 1/15 
 

do vlastníctva kupujúceho – Obec Nižný Kručov, Obecný úrad č. 48, 093 01 Vranov nad Topľou, 
IČO: 00 332 615 za kúpnu cenu 1,00 €. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Obec Nižný Kručov požiadala Správu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja 
o odpredanie pozemkov, na ktorých plánuje vybudovať náučný chodník. Chodník obec plánuje 
vybudovať pozdĺž cesty III/3617 (III/018233) a zlepší bezpečnosť obyvateľov obce, ktorý doteraz 
museli chodiť po krajnici cesty a bude vybudovaný na mieste existujúcej priekopy. Obec žiada 
o odkúpenie pozemkov, parcely registra C KN č. 33/3, 33/7, 293/4 a 293/5 za cenu 1€ celkom ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. Pozemky boli odčlenené geometrickým plánom, ktorý 
financovala obec. Zámer odkúpenia parciel bol schválený zastupiteľstvom obce Nižný Kručov 
uznesením č. 20/2015.  
 
 

B.10 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 v správe správcu:  
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 63 Prešov, IČO:00161837, rozpočtová 
organizácia, a to: 
 
Predmet  nájmu:  
nebytové priestory  o celkovej výmere 26,86 m2, ktoré sa nachádzajú pod schodiskom  budovy 
školy na Plzenskej 10 v Prešove, budova súpisné číslo 2831 na pozemku registra CKN, číslo 
parcely 3961/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na  LV č. 12894 
katastrálneho územia Prešov,  
 
do nájmu nájomcu – Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, IČO: 00397610, 
-  za nižšie uvedených podmienok:  

 
Výška nájomného mimo platieb za energie a služby spojené s nájmom:  1 €/m2/rok, 
 
Účel nájmu: využitie nebytových priestorov pre skladové hospodárstvo  Technickej univerzity 
v Košiciach, Fakulty výrobných technológií v Prešove 
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Doba nájmu:  doba určitá odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do 15. 10. 2038. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Predmet nájmu bude slúžiť na verejnoprospešné účely, prístup k priestorom je cez priestory 
vo vlastníctve a nájme nájomcu. 

 
 
B.II.1 z o b r a ť    n a    v e d o m i e:  
 

nadobudnutie nehnuteľného majetku vlastnou činnosťou správcu - výstavbou dvoch budov, 
ktoré budú slúžiť na sociálne účely - do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja a správy 
Domova sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Spišské Podhradie  

 
B.II.2    s ch v á l i ť: 
 

budúci prevod dvoch budov, ktoré budú postavené na prenajatých parcelách vo vlastníctve 
Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha - Milosrdní bratia, Námestie SNP ll, Bratislava, IČO: 
17318424:  

- objekt" A" - na pozemku registra CKN, číslo parcely 1291o výmere 846 m2, druh 
pozemku zastavane plochy a nádvoria a na pozemku registra CKN, číslo parcely 1758/2 o 
výmere 389 m2, druh pozemku ostatné plochy, v k. ú. Spišské Podhradie, ktoré sú vedené 
na LV č. 385 

- objekt" B " - na pozemku registra CKN, číslo parcely 1216/2 o výmere 1722 m2 , druh 
pozemku ostatné plochý, v k. ú. Spišské Podhradie, ktorá je vedená pre na LV č. 527  

 
do vlastníctva Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha - Milosrdní bratia, Námestie SNP 11, 
Bratislava, IČO: 17318424 po uplynutí doby nájmu podľa písm. a) za kúpnu cenu 1,00 € 
(slovom: jedno euro) za každú z budov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za predpokladu, 
že budú splnené tieto podmienky:  

- Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Milosrdní bratia, Námestie SNP ll, Bratislava, IČO: 
17318424 prenajme Prešovskému samosprávnemu kraju vyššie popísané parcely na dobu 
30 rokov za 1,- € a počas tejto doby nedôjde k ukončeniu nájomného vzťahu zo strany 
prenajímateľa a nedôjde ani k úprave výšky nájmu  

- Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Milosrdní bratia, Námestie SNP ll, Bratislava, IČO: 
17318424 po nadobudnutí vlastníckeho práva k dotknutým budovám zachová ich využitie 
na sociálny účel a v prípade potreby ich prenajme Prešovskému samosprávnemu kraju, 
resp. sociálnemu zariadeniu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho 
kraja  
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Milosrdní bratia, Námestie SNP ll, Bratislava, IČO: 
17318424 prenajíma Prešovskému samosprávnemu kraju pozemky a nebytové priestory v 
ktorých je umiestnené sociálne zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 
samosprávneho kraja - Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Spišské Podhradie od 
roku 2003 . V rámci deinštitucionalizácie sociálnych služieb budú nové budovy na zlepšenie 
kvality sociálnych služieb postavené na ďalších pozemkoch Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha 
- Milosrdní bratia  
 

B.II.3     z o b r a ť    n a    v e d o m i e:  
 
uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Hospitálskou rehoľou sv. Jána z Boha - 
Milosrdní bratia, Námestie SNP ll, Bratislava, IČO: 17318424 a Prešovským samosprávnym 
krajom na základe ktorej sa účastníci zaviažu uzavrieť do konca roka 2045, nie však skôr ako 
uplynie doba nájmu pozemkov (bod 2. a)) kúpnu zmluvu na prevod objektu "A" a objektu "B" z 
vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja do vlastníctva Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha 
- Milosrdní bratia, Námestie SNP ll, Bratislava, IČO: 17318424 za 1,- € za každú z budov. 
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve bude uzavretá bez zbytočného odkladu po zápise vlastníckeho 
práva k dotknutým novopostaveným nehnuteľnostiam pre Prešovský samosprávny kraj do 
katastra nehnuteľností  
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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  
 
bezodplatné postúpenie práv z vecného bremena zapísaného na nehnuteľnom majetku vlastníka 
povinného z vecného bremena – Prešovský samosprávny kraj v správe Obchodnej akadémie 
Poprad 94, 058 22 Poprad, na LV č. 4719, k. ú. Poprad, a to:                                                                            

 
pozemku registra CKN, číslo parcely 2595/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8734 m2,  
 
ktoré spočíva v povinnosti strpieť právo prechodu a prejazdu v rozsahu vyznačenom 
v Geometrickom pláne č. 36583600-78/2011 zo dňa 15.7.2011, vyhotovenom Geo – Kart, s.r.o., 
Cesta sv. Lad. č. 9, Moldava n/B, IČO: 36 583 600, úradne overenom Správou katastra Poprad 
dňa  29.7.2011 pod č. G1-538/11,  
 
z oprávneného z vecného bremena – Pilsberg investment, s.r.o., Petrovanská 4, 080 05 Prešov, 
IČO: 36 463 132 na vlastníka susedného pozemku registra CKN parcelné číslo 2595/2, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 203 m2, zapísaného na LV č. 2880, k.ú. Poprad (terajším vlastníkom 
pozemku je Slovenská investičná, s.r.o.). 
 
 

A.2      zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku povinného z vecného bremena – 
Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru č. 2, Prešov, vedenom na LV  č. 6228, k. ú. 
Humenné, a to:   
 
pozemku registra EKN, číslo parcely 1388/11, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 2695 m2, 
  
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť právo prechodu a prejazdu 
motorovými vozidlami  
 
v rozsahu vyznačenom  v Geometrickom pláne vyhotovenom Jánom Mažerikom, Geodetické 
práce, Mierová 80 Humenné, IČO: 30 628 032, číslo GP  30628032-25/2015, overeným 
Okresným úradom – katastrálnym odborom Humenné dňa 07. 05. 2015 pod č. G 1 – 112/15 
 
ťarchy: Pod V 699/2012 zriaďuje sa vecné bremeno na pozemok registra „E“ parc. č. 1388/11, 

ktoré spočíva v práve prechodu a prejazdu motorovými vozidlami v rozsahu vyznačenom 
v GP č. 34974628-62/2011 v prospech ORL HUMENNÉ, s.r.o., Gaštanová 2883/69, 066 
01 Humenné, IČO: 36 514 969 ako vlastníka pozemku registra „C“ parc. č.  3634/23 
a jeho právnych nástupcov, zo dňa 04.06.2012 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena - vlastníka pozemku registra CKN parc. č.  3634/25, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 313 m2 za jednorazovú odplatu 248,10 € (súčasným 
vlastníkom pozemku je INTERNA V.K., s.r.o.) 
 

       Všeobecná hodnota vecného bremena stanovená Znaleckým posudkom č. 33/2015  zo dňa 17. 05. 
2015 vyhotoveného znalcom Ing. Tatiana Mašková v zmysle vyhlášky MS SR č.492/2004 Z. z. 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 248,10 €.  
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A.3 predsedovi PSK v súlade s §10 ods. 10 a §17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
 s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  

 
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku – budúceho povinného 
z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475 
v správe SÚC PSK, Jesenná 14, 08005 Prešov, v katastrálnom území Bardejov, zapísanom na LV 
č. 14520 a to na: 

 
 pozemku:   registra EKN, číslo parcely 5531/2, druh pozemku  

      zastavané plochy a nádvoria o výmere 12487 m2 
  
 ťarchy:    bez zápisu  
 
 spoluvlastnícky podiel:   1/1    
 
na umiestnenie inžinierskych sietí – plynového potrubia pod pozemnou komunikáciou III/545023 
v súvislosti s realizáciou stavby – „Technická vybavenosť pre zástavbu územia Pod Špitálskym – 
Bardejovské kúpele.“ spočívajúce v povinnosti:  
   
a) strpieť umiestnenie STL plynového potrubia vrátane jeho ochranného pásma, jeho 
 užívanie a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) budúceho 
 oprávneného a ním poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetné 
 nehnuteľnosti  v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, 
 modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly STL 
 plynového potrubia, 
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho 
 práv vyplývajúcich z vecného bremena 

  
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – PRATO, s.r.o. Hurbanova 11, 085 01 
Bardejov, IČO: 43 838 014 za odplatu stanovenú znaleckým posudkom. 

 
 Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, určenou geometrickým plánom 
 vyhotoveným po ukončení stavby. 
 
 
A.4 predsedovi PSK v súlade s §10 ods. 10 a §17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
 s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  

 
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku – budúceho povinného 
z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475 
v správe SÚC PSK, Jesenná 14, 08005 Prešov, v katastrálnom území Bardejov, zapísanom na LV 
č. 14520 a to na: 

 
 pozemku:   registra EKN, číslo parcely 5531/2, druh pozemku  

      zastavané plochy a nádvoria o výmere 12487 m2 
  
 ťarchy:    bez zápisu  
 
 spoluvlastnícky podiel:   1/1    
 

 
na umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia pod pozemnou komunikáciou 
III/545023 v súvislosti s realizáciou stavby – „Technická vybavenosť pre zástavbu územia Pod 
Špitálskym – Bardejovské kúpele.“ spočívajúce v povinnosti:  
   
a) strpieť umiestnenie podzemného potrubia splaškovej kanalizácie vrátane jeho 
 ochranného pásma, jeho užívanie a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
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b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) budúceho 
 oprávneného  a ním poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetné 
 nehnuteľnosti  v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, 
 modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly potrubia 
 splaškovej kanalizácie, 

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

  
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – PRATO, s.r.o. Hurbanova 11, 085 01 
Bardejov, IČO: 43 838 014 za odplatu stanovenú znaleckým posudkom. 

 
 Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, určenou geometrickým plánom 
 vyhotoveným po ukončení stavby. 
 
 
A.5 predsedovi PSK v súlade s §10 ods. 10 a §17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
 s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  

 
zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku – povinného z vecného bremena 
- Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475 v správe SÚC PSK, 
Jesenná 14, 08005 Prešov, v katastrálnom území Bardejovská Nová Ves, zapísanom na LV č. 283 
a to na: 

 
 pozemku:   registra CKN, číslo parcely 265/1, druh pozemku  

      zastavané plochy a nádvoria o výmere 18939 m2 
  
 ťarchy:    bez zápisu  
 
 spoluvlastnícky podiel:  1/1    
 
na umiestnenie inžinierskych sietí – podzemného kanalizačného potrubia pod cestnou 
komunikáciou III/556005 v súvislosti s realizáciou stavby „BARDEJOV - BARDEJOVSKÁ 
NOVÁ VES - rekonštrukcia kanalizácie“ spočívajúce v povinnosti:  
   
a) strpieť umiestnenie podzemného kanalizačného potrubia vrátane jeho ochranného 
 pásma, jeho užívanie a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného 
 a ním poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetné nehnuteľnosti 
 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: 
541 m2 na pozemku registra CKN, číslo parcely 265/1 stanovených Geometrickým plánom 
číslo 38/2014 zo dňa 24. 07. 2014, vyhotovenom spoločnosťou GEOTEAM – M.Z. Löfflerova 2, 
040 01 Košice, IČO: 10 68 96 13, úradne overeným Okresným úradom Bardejov, katastrálny 
odbor dňa 09. 09. 2014 pod č. 435/2014  

  
v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., 
Komenského č. 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460, za odplatu vo výške 605,92 €.   
 
Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena stanovená Znaleckým posudkom č.                                           
č. 53/2014 zo dňa 23. 10. 2014, vyhotovenom Ing. Jaroslavom Petrekom, ul. Dargovská č. 1, 040 
0 Košice, 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 605,92 €. 
 
 



 14

A.6 zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku povinného z vecného bremena – 
Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru č. 2, Prešov v správe Správy a údržby ciest 
Prešovského samosprávneho kraja,  zapísaného na LV č. 2346, k. ú. Kapušany a to na: 

 
pozemku registra CKN: 
parcelné číslo 1372 vo výmere 10718 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria 
parcelné číslo 1371 vo výmere 2097 m2, druh pozemku -  zastavané plochy a nádvoria     

    
    ťarchy:       bez zápisu  
 

spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena:    
 
a) strpieť uloženie podzemnej kábelovej elektrickej NN prípojky v rozsahu podľa 

geometrického plánu č. 167/2014 zo dňa 12.12.2014 vypracovaným GEOPROFIL s.r.o. 
Amurská č.9 Košice, IČO 36 586 609, úradne overeným Okresným úradom Prešov, 
katastrálnym odborom  pod číslom: G1-1893/2014, dňa 30.12.2014. Záber vecného bremena 
je na parcele C KN  1372 určený dielom „1“ o výmere 35 m2 a na parcele C KN 1371 dielom 
„2“ o výmere 67m2, spolu 102 m2. 
   

b) strpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na pozemky dotknuté vecným 
bremenom pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách podzemnej kábelovej elektrickej 
NN prípojky 

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

vyplývajúcich z vecného bremena. 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena –  Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., 
Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 za odplatu vo výške 305,00 €.  
 
Všeobecná hodnota vecného bremena stanovená Znaleckým posudkom č. 53/2015, ktorý 
vypracoval Ing. František Hežel, Herľany č. 53, 044 45 Košice – okolie, v zmysle vyhlášky MS 
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 305,00 €, pri 
jednotkovej cene  2,97 €/m2.  
 
 

B. s c h v a ľ u j e   
. 

B.1 zmenu Uznesenia Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK č. 4/2010 zo dňa 27. 05. 2010 
 v bode II.A.6 v znení Uznesenia č. 3/2014 zo dňa 05. 08. 2014, v bode II.A.6 takto:  
 

A.6   zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku - vlastníka - povinného z vecného 
bremena - Prešovský samosprávny kraj, v správe Pedagogickej a sociálnej akadémie 
Prešov, vedenom na LV č. 12897, k. ú. Prešov a to:  
 
pozemku: registra C KN parcelné číslo 723/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 3973 m2,  
 
ťarchy:         bez zápisu  
 
spoluvlastnícky podiel:  1/1 

 
s p o č í v a j ú c e h o :   
−   v práve oprávneného z vecného bremena uložiť na pozemku povinného z vecného 

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

z vecného bremena za účelom vykonávania prevádzky, opráv a údržby inžinierskych 
sietí (podzemného el. vedenia) a rozvodnej skrine  
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−   v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť pokládku inžinierskych sietí 
(podzemného el. vedenie) a rozvodnej skrine oprávneným z vecného bremena na 
svojom pozemku  

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

 
v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 187/2014 zo dňa 16. 10. 2014, 
vyhotovenom  Progres CAD Engineering s.r.o., Masarykova 16, Prešov, úradne overenom 
Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom dňa 22. 10. 2014 pod č. G1-1543/2014,                       
 
v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., 
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361, za odplatu 1.653,30 €. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje v súvislosti so stavbou: „Objekt občianskej vybavenosti 
(nájomné prevádzky, byty)“ pre stavebníka SANKUR STROMORADIE s.r.o., 
Konštantínova 17, Prešov.  
 
Všeobecná hodnota vecného bremena stanovená Znaleckým posudkom č. 30/2010 zo dňa 
09. 03. 2010, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Gardošom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku:  
−    pri jednotkovej cene vecného bremena 9,90 €/m2 stanovenej znaleckým posudkom č. 

30/2010 zo dňa 09. 03. 2010 a rozsahu vecného bremena 85 m2 podľa pôvodného 
Geometrického plánu č. 9/2010 zo dňa 25.1.2010 predstavovala 841,60 €,  

−    pri jednotkovej cene vecného bremena 9,90 €/m2 stanovenej Znaleckým posudkom č. 
30/2010 zo dňa 09. 03. 2010 a rozsahu vecného bremena 167 m2, stanovenom novým 
Geometrickým plánom na porealizačné zameranie č. 187/2014 zo dňa 16. 10. 2014, 
vypočítaná všeobecná hodnota vecného bremena  predstavuje 1.653,00 €.  

 
 
B.2 zmenu Uznesenia Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK č. 4/2010 zo dňa 27. 05. 2010, 

v bode II.A.7 v znení Uznesenia č. 3/2014 zo dňa 05. 08. 2014, v bode II.A.7 takto: 
 

A.7 zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku vlastníka - povinného z vecného 
bremena - Prešovský  samosprávny kraj, vedenom na LV č. 13515, k. ú. Prešov, a to:  

 
pozemku registra CKN: 
parcelné číslo 852/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3914 m2, 
parcelné číslo 852/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2668 m2 
parcelné číslo 852/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 532 m2, 
 
ťarchy: bez zápisu  
spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 
s p o č í v a j ú c e h o :   
−   v práve oprávneného z vecného bremena uložiť na pozemku povinného z vecného 

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

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

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

−   v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť prechod a vstup oprávneného 
z vecného bremena na svoj pozemok za účelom vykonávania prevádzky, opráv 
a údržby inžinierskych sietí (podzemného el. vedenia) a rozvodnej skrine  
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v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 186/2014 zo dňa 16. 10. 2014, 
vyhotovenom  Progres CAD Engineering s.r.o., Masarykova 16, Prešov, úradne overenom 
Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom dňa 22. 10. 2014 pod č. G1-1544/2014,                             
 
v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., 
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361, za odplatu 2.266,19 €. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje v súvislosti so stavbou: „Objekt občianskej vybavenosti 
(nájomné prevádzky, byty)“ pre stavebníka SANKUR STROMORADIE s.r.o., 
Konštantínova 17, Prešov.  
 
Všeobecná hodnota vecného bremena stanovená Znaleckým posudkom č. 23/2010                          
zo dňa 09. 03. 2010, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Gardošom v zmysle vyhlášky 
MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje:  
−   pri jednotkovej cene 13,57 €/m2 stanovenej Znaleckým posudkom č. 23/2010 zo dňa 

09.03.2010 a rozsahu vecného bremena 85,01 m2 podľa pôvodného Geometrického 
plánu č. 17/2009 zo dňa 13. 02. 2010 predstavovala 1.153,59 €, 

−   pri jednotkovej cene vecného bremena 13,57 €/m2 stanovenej Znaleckým posudkom č. 
30/2010 zo dňa 09. 03. 2010 a rozsahu vecného bremena 167 m2, stanovenom novým 
geometrickým plánom na porealizačné zameranie č. 187/2014 zo dňa 16. 10. 2014, 
vypočítaná všeobecná hodnota vecného bremena  predstavuje 2.266,19 €. 

 
 
V Prešove dňa 28. 07. 2015  
 
Za správnosť: 
  
 
 
 
___________________                                                 ____________________________________         
  Ing. Štefan Matejčík                                                               PhDr. Vladimír Ledecký                     
   sekretár komisie                                                   predseda Komisie správy majetku pri ZPSK  
 
 
Zapísal:  
 
 
 
 
______________________                                        Za overovateľov: 
    Mgr. Viktor Švirk 
oddelenie správy majetku 
 
 
                                                   _______________________ 
                                                                                          Ing. Anton Gašpar 
                                                                                                     člen komisie 
 
 
 
 
                                                                                     _______________________ 

                                                  JUDr. Stanislav Ižarik 
                                                                                                           člen komisie  
 


