
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
     

 Uznesenie č. 11/2015 
 z 11. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 06. 10. 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 
 
B. s c h v á l i ť  
 
B.1 prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 

068 01 Medzilaborce, IČO: 00 323 233  zapísaného na LV č. 1533, k. ú. Medzilaborce, a to:  
 
pozemok registra C KN: 
 
parcelné číslo 1283/18,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 784 m2, 
parcelné číslo 1270/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1312 m2,  

 
 (Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 2096 m2.) 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
ťarchy: bez zápisu, 
 
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, 080 01 Prešov za kúpnu cenu 0,03 € . 

 
   B.2 prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Obec Drienica, Drienica 168, 083 01 

Sabinov, IČO: 00326968, zapísaného na LV č. 1105, k.ú. Drienica, a to:  
 
pozemok registra C KN: 
 
parcelné číslo 1679/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5706 m2,  
parcelné číslo 1679/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 119 m2,  
parcelné číslo 1138/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6569 m2, 
 

 (Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 12394 m2.) 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
ťarchy: bez zápisu, 
 
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, 080 01 Prešov za kúpnu cenu 1,00 €. 
 

B.3 prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe 
Spojenej školy, SNP 16, Sabinov, zapísaného na  LV  č. 1348, k.ú. Drienica, a to:                    
 



 2

stavby:  lyžiarske výchovno-výcvikové stredisko, súpisné číslo 667 na pozemku registra C KN 
parcelné číslo 1638, zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2 , 
lyžiarske výchovno-výcvikové stredisko, súpisné číslo 668 na pozemku registra C KN 
parcelné číslo 1639, zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2,  
s príslušenstvom: vodovodná prípojka, vodojem, kanalizačná prípojka, žumpa, NN 
prípojka, spevnené plochy, vonkajšie schody vstupné, vonkajšie schody bočné a 
vonkajšie osvetlenie, 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
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. 46/2015 zo dňa 
21.06.2015 vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Vaľom, Lomnická 12, Prešov, v zmysle 
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 
145.523,30 €. 

 
Mimoriadne riziká:  Zastavané pozemky pod ohodnocovanými budovami ako aj priľahlé 
pozemky, na ktorom sa nachádzajú ohodnocované vonkajšie úpravy, nie sú vlastnícky 
vysporiadané. Je potrebné vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom.   
 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

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

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.3 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 __ . __ . 20__  do  13,00  hod. 
v zapečatenej obálke s výrazným označením:  

  
 „Obchodná verejná súťaž – stavby v k.ú. Drienica v správe Spojenej školy Sabinov – 

neotvárať!“  
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„ 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 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 z. č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (text 
vyhlásenia je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.) 

– 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 
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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. Mária Futejová, riaditeľka Spojenej školy                           
v Sabinove, tel.: 051 4880 103.  

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

B.4     v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja v správe Úradu PSK, a to:  

 
            a)   nebytový priestor č. 2 – G1, nachádzajúci sa v bytovom dome súpisné číslo 326 na parcele 

2308/6, zapísaný na LV č. 4121, k.ú. Sabinov, spoluvlastnícky podiel priestoru na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 15/363, 

 
b) spoluvlastnícky podiel  na zastavanom pozemku  registra C KN parcelné číslo 2308/6, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m2, zapísanom na LV č. 4143, k. ú. Sabinov          
vo veľkosti 15/363,      

       
ťarchy: bez zápisu,  

 
do výlučného vlastníctva  kupujúceho – Milan Marčišovský, Ovocinárska 28, 083 01 Sabinov  za 
kúpnu cenu 2.313,00 €.  

 
Všeobecná hodnota ehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 41/2015                    
zo dňa 19.05.2015, vyhotoveného znalcom Ing. Vladimírom Vaľom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 2.313,00 €. 
 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 3, vchod číslo 28, na 2.p. bytového domu súpisné číslo 326 na 
parcele číslo 2308/6 zapísanom na LV č. 4121, k. ú. Sabinov v podiele 1/1, spoluvlastníckeho 
podielu vo veľkosti 82/363 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu 
a spoluvlastníckeho podielu  vo veľkosti 82/363 na pozemku C KN parc. č 2308/6 zapísaného na 
LV č. 4143, k.ú. Sabinov. 
 

B.5     v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja v správe Úradu PSK, a to:  

 
a) nebytový priestor č. 2 – G 2, nachádzajúci sa v bytovom dome súpisné číslo 326 na parcele 

2308/6, zapísaný na LV č. 4121, k.ú. Sabinov, spoluvlastnícky podiel priestoru na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 15/363, 

b) spoluvlastnícky podiel  na zastavanom pozemku  registra C KN parcelné číslo 2308/6, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m2, zapísanom na LV č. 4143, k. ú. Sabinov vo 
veľkosti 15/363,      

       
ťarchy: bez zápisu,  

 
do výlučného vlastníctva  kupujúceho – Pavol Dujava, Ovocinárska 28, 083 01 Sabinov za 
kúpnu cenu 1.917,00 €.  
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Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 41/2015                    
zo dňa 19.05.2015, vyhotoveného znalcom Ing. Vladimírom Vaľom v zmysle vyhlášky MS SR 
č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 1.917,00 €.  
 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 4, vchod číslo 28, na 2.p. bytového domu súpisné číslo 326 na 
parcele číslo 2308/6 zapísanom na LV č. 4121, k. ú. Sabinov v podiele 1/1, spoluvlastníckeho 
podielu vo veľkosti 82/363 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu 
a spoluvlastníckeho podielu  vo veľkosti 82/363 na pozemku C KN parc. č 2308/6 zapísaného na 
LV č. 4143, k.ú. Sabinov. 
 

B.6     v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja v správe Úradu PSK, a to:  

 
          a)   nebytový priestor č. 2 – G 3, nachádzajúci sa v bytovom dome súpisné číslo 326 na parcele 

2308/6, zapísaný na LV č. 4121, k.ú. Sabinov, spoluvlastnícky podiel priestoru na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 15/363, 

 
b)  spoluvlastnícky podiel  na zastavanom pozemku  registra C KN parcelné číslo 2308/6, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m2, zapísanom na LV č. 4143, k. ú. Sabinov        
vo veľkosti 15/363,      

       
ťarchy: bez zápisu,  

 
do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich – Andrej Morozov a Adriána Kovalíková, 
Ovocinárska 28, 083 01 Sabinov  za kúpnu cenu 1.896,00 €.  

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 41/2015                    
zo dňa 19.05.2015, vyhotoveného znalcom Ing. Vladimírom Vaľom v zmysle vyhlášky MS SR 
č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 1.896,00 €.  
 
Kupujúci sú vlastníkmi bytu číslo 2, vchod číslo 28, na 1.p. bytového domu súpisné číslo 326 na 
parcele číslo 2308/6 zapísanom na LV č. 4121, k. ú. Sabinov v podiele 1/1, spoluvlastníckeho 
podielu vo veľkosti 82/363 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu 
a spoluvlastníckeho podielu  vo veľkosti 77/363 na pozemku C KN parc. č 2308/6 zapísaného na 
LV č. 4143, k.ú. Sabinov. 
 

B.7     v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja v správe Úradu PSK, a to:  

 
           a)   nebytový priestor č. 2 – G 1, nachádzajúci sa v bytovom dome súpisné číslo 327 na parcele 

2308/5, zapísaný na LV č. 4122, k.ú. Sabinov, spoluvlastnícky podiel priestoru na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 15/363, 

 
b)  spoluvlastnícky podiel  na zastavanom pozemku  registra C KN parcelné číslo 2308/5, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m2, zapísanom na LV č. 4141, k. ú. Sabinov        
vo veľkosti 15/363,      

       
ťarchy: bez zápisu,  

 
do výlučného vlastníctva  kupujúceho – Peter Fedorko, Ovocinárska 29, 083 01 Sabinov za 
kúpnu cenu 2.478,00 €.  

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 42/2015                    
zo dňa 19.05.2015, vyhotoveného znalcom Ing. Vladimírom Vaľom v zmysle vyhlášky MS SR 
č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 2.478,00 €.  
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Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 1, vchod číslo 29, na 1.p. bytového domu súpisné číslo 327 na 
parcele číslo 2308/5 zapísanom na LV č. 4122, k. ú. Sabinov v podiele 1/1, spoluvlastníckeho 
podielu vo veľkosti 82/363 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu 
a spoluvlastníckeho podielu  vo veľkosti 82/363 na pozemku C KN parc. č 2308/5 zapísaného na 
LV č. 4141, k.ú. Sabinov. 
 

B.8     v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja v správe Úradu PSK, a to:  

 
a)     nebytový priestor č. 2 – G 2, nachádzajúci sa v bytovom dome súpisné číslo 327 na parcele 

2308/5, zapísaný na LV č. 4122, k.ú. Sabinov, spoluvlastnícky podiel priestoru na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 15/363, 

 
b)  spoluvlastnícky podiel  na zastavanom pozemku  registra C KN parcelné číslo 2308/5, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m2, zapísanom na LV č. 4141, k. ú. Sabinov vo 
veľkosti 15/363,      

       
ťarchy: bez zápisu,  

 
do výlučného vlastníctva  kupujúceho – Mária Majerčáková, Ovocinárska 29, 083 01 Sabinov  za 
kúpnu cenu 2.095,00 €.  

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 42/2015                    
zo dňa 19.05.2015, vyhotoveného znalcom Ing. Vladimírom Vaľom v zmysle vyhlášky MS SR 
č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 2.095,00 €.  
 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 2, vchod číslo 29, na 1.p. bytového domu súpisné číslo 327 na 
parcele číslo 2308/5 zapísanom na LV č. 4122, k. ú. Sabinov v podiele 1/1, spoluvlastníckeho 
podielu vo veľkosti 77/363 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu 
a spoluvlastníckeho podielu  vo veľkosti 77/363 na pozemku C KN parc. č 2308/5 zapísaného na 
LV č. 4141, k.ú. Sabinov. 
 

B.9     v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja v správe Úradu PSK a to:  

 
          a)   nebytový priestor č. 2 – G 3, nachádzajúci sa v bytovom dome súpisné číslo 327 na parcele 

2308/5, zapísaný na LV č. 4122, k.ú. Sabinov, spoluvlastnícky podiel priestoru na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 15/363, 

 
b)  spoluvlastnícky podiel  na zastavanom pozemku  registra C KN parcelné číslo 2308/5, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m2, zapísanom na LV č. 4141, k. ú. Sabinov        
vo veľkosti 15/363,      

       
ťarchy: bez zápisu,  

 
do výlučného vlastníctva  kupujúceho – Valerij Morozov, Ovocinárska 29, 083 01 Sabinov  za 
kúpnu cenu 2.045,00 €.  

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 42/2015                    
zo dňa 19.05.2015, vyhotoveného znalcom Ing. Vladimírom Vaľom v zmysle vyhlášky MS SR 
č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 2.045,00 €.  
  
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 3, vchod číslo 29, na 2.p. bytového domu súpisné číslo 327 na 
parcele číslo 2308/5 zapísanom na LV č. 4122, k. ú. Sabinov v podiele 1/1, spoluvlastníckeho 
podielu vo veľkosti 77/363 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu 
a spoluvlastníckeho podielu  vo veľkosti 77/363 na pozemku C KN parc. č 2308/5 zapísaného na 
LV č. 4141, k.ú. Sabinov. 



 7

 
B.10 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 Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 08001 Prešov, zapísaného na LV č. 4376, k. ú. Kežmarok,                   
a to: 

 
novovytvorené pozemky registra CKN: 
 
parcelné číslo 3732/8, ostatné plochy o výmere 1296 m2, 
parcelné číslo  3732/9, ostatné plochy o výmere 971 m2, 
parcelné číslo 3732/10, ostatné plochy o výmere 844 m2, 
parcelné číslo 3732/11, ostatné plochy o výmere 376 m2, 
 
odčlenené od pozemku registra CKN, parcelné číslo 3732/1, ostatná plocha o výmere 8242 m2, 
zapísanom na LV č. 4376, k. ú. Kežmarok,  geometrickým plánom č. 82/2014 zo dňa 20.09.2014, 
vyhotoveným Ing. Ján Maniak-GEODET, Medňanského 50, Spišská Belá – Strážky, IČO: 
46227717, úradne overeným Okresným úradom Kežmarok, katastrálny odbor dňa 13.03.2015 pod 
číslom G1-131/15, 
 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov 3487 m2.) 

 
 ťarchy: bez zápisu, 

 
do vlastníctva kupujúceho – Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 
31654363 za kúpnu cenu 11.400,00 €. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená Znaleckým posudkom č. 21/2015, zo dňa 
10. 04. 2015 vyhotoveným znalcom Ing. Stanislavom Hanulom v zmysle vyhlášky MS SR                   
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 11.400,00 € pri cene 3,27 
€/m2. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Pozemky sa nachádzajú v priemyselnej zóne, na okraji 
intravilánu okresného mesta Kežmarok v areáli SÚC PSK a slúžia ako manipulačná plocha, 
skládka drveného kameňa, zásypového materiálu, stavebného odpadu a skládka netriedeného 
odpadu. Uvedený majetok je v súčasnosti nevyužívaný a z hľadiska účelu a efektívnosti ani 
v budúcnosti nebude využívaný na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti SÚC PSK z dôvodu, 
že zostávajúca plocha je pre prevádzkovú funkčnosť strediska Kežmarok dostačujúca. Tatranská 
mliekareň a.s. predmetné pozemky potrebuje pre ďalší rozvoj spoločnosti.  

 
B.11  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  z dôvodu hodného 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, Bardejovská 24, 080 06 Prešov, IČO:42082404, rozpočtová 
organizácia, a to: 

 
Predmet  nájmu:  

 
časť pozemku o  výmere 2 m2, ktorá sa nachádza na pozemku registra C KN parcelné číslo 2840, 
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, evidovanom na  LV č. 1226 katastrálneho územia 
Ľubotice,  

 
do nájmu nájomcu – Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15, Bratislava 37, 
IČO: 00156884, za nižšie uvedených podmienok:  
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− Výška nájomného:  15 €/ m2 /rok, 
− Účel nájmu:  umiestnenie pozorovacieho objektu štátnej hydrologickej siete určeného na 

monitorovanie fyzikálnych parametrov hydrosféry a na prevádzkovanie pozorovacieho objektu 
podľa potrieb SHMÚ  

− Doba nájmu:  doba určitá 15 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Predmet nájmu bude využitý vo verejnom záujme v súlade so 
zákonom č. 201/2009 o štátnej hydrologickej a štátnej meteorologickej službe v znení neskorších 
zmien pri realizácii projektu s názvom Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích staníc 
podzemných a povrchových vôd, spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a ŠR v rámci implementácie Operačného programu Životné prostredie. 

 
B.12     trvale upustenie od vymáhania pohľadávok  Strednej priemyselnej škole stavebnej v Prešove voči  

firme KOMFORT Prešov, s.r.o. v celkovej výške 7 621,01 €.  
 
 
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 budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku budúceho povinného z vecného 
bremena – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe 
Spojenej školy Čaklov, a to:  

 
a) pozemkoch registra C KN, zapísaných na LV 423, k.ú. Čaklov:  

 
parcelné číslo 1025, zastavané plochy a nádvoria o výmere 439 m2, 

parcelné číslo 1026, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8918 m2, 
parcelné číslo 1028, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11374 m2, 
parcelné číslo 206/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1053 m2, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu, 

 
b) pozemkoch registra C KN, zapísaných na LV 1687, k.ú. Čaklov:  

 
parcelné číslo 676/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2985 m2, 
parcelné číslo 676/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19672 m2, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu, 

 
na rozšírenie kanalizácie v súvislosti s realizáciou stavby – „ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE                    
V OBCI ČAKLOV“ spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena strpieť 
toto vecné bremeno v rozsahu určenom geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby, 
 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Obec Čaklov, Čaklov 116, 094 35 Soľ, 
IČO: 00 332 291. 
 
Všeobecná hodnota za zriadenie vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom. 
 

A.2 predsedovi PSK v súlade s §10 ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 
zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku budúceho povinného z vecného 
bremena – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475 v správe SOŠ 
Garbiarska 1, 06001 Kežmarok, zapísanom na LV č. 2759, k. ú. Kežmarok, a to: 
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pozemku registra C KN parcelné číslo 1810/42, zastavané plochy a nádvoria o výmere 386 m2, 
  
spoluvlastnícky podiel:  1/1    
 
ťarchy:  bez zápisu  
 
na umiestnenie inžinierskych sietí – podzemného elektrického vedenia v súvislosti s realizáciou 
stavby – „Kežmarok – úprava VN kábla V481 TS25-TS28“ spočívajúce v povinnosti budúceho 
povinného z vecného bremena:  
   
a) strpieť umiestnenie podzemného elektrického vedenia 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 predmetnú 
nehnuteľnosťv súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, 
prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly podzemného elektrického vedenia, 

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

  
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s. 
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36566361 za odplatu stanovenú znaleckým posudkom. 

 
Rozsah vecného bremena bude stanovený geometrickým plánom.  

 
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 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 Stropkov, zapísanom na LV č. 4987, a to: 

 
pozemku registra CKN parcelné číslo 2988, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 13648 m2, 
  
spoluvlastnícky podiel: 1/1     
 
ťarchy: bez zápisu  
 
na umiestnenie inžinierskych sietí – vodovodu, NN prípojky k deliacemu uzáveru č. 4 v súvislosti 
s realizáciou stavby „Stropkov – vodovod, NN prípojka deliacemu uzáveru č. 4“ spočívajúce 
v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena:  
   
a) strpieť umiestnenie vodovodu a NN prípojky k deliacemu uzáveru č. 4, 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 predmetnú nehnuteľnosť v súvislosti s 
projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na 
účely opráv, údržby, kontroly vodovodu a NN prípojky k deliacemu uzáveru č. 4, 

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 - Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť a.s., Komenského č. 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460, za odplatu stanovenú 
znaleckým posudkom. 
 
Rozsah vecného bremena bude stanovený geometrickým plánom.  

 
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  
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zriadenie vecného bremena (in personam) na nehnuteľnom majetku povinného z vecného 
bremena  – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475 v správe 
SÚC PSK, Jesenná 14, 08005 Prešov, zapísanom na LV č. 4111, katastrálne územie Lackovce, 
a to: 

 
novovytvorené pozemky registra C KN:  

 
parcelné číslo 1554/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 189 m2, 
parcelné číslo 1554/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2, 
 
odčlenené od pozemku registra CKN parcelné číslo 1554, zastavané plochy nádvoria o výmere 
7360 m2, zapísanom na LV č. 4111, k. ú. Lackovce,  geometrickým plánom č. 32/2015 zo dňa 
28.04.2015, vyhotoveným Ing. Mihalík Miroslav-GEOMM, Štefániková 22, 066 01 Humenné, 
IČO: 32389833, úradne overeným Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor dňa 
05.05.2015 pod číslom G1-111/15, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1     
 
ťarchy: bez zápisu  
 
na umiestnenie stavby – „III/559001 výstavba AUS zastávok v obci Lackovce“ spočívajúce 
v povinnosti povinného z vecného bremena:  
 
a) strpieť umiestnenie autobusového prístrešku a výstupnej plochy, jeho užívanie a 

prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 

poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmeté nehnuteľností v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na 
účely opráv, údržby, kontroly autobusového prístrešku a výstupnej plochy, 

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 – Obec Lackovce, Lackovce 37, 066 01 Humenné, 

IČO: 37791699 za jednorazovú odplatu vo výške 1,00 €. 
 

V Prešove dňa 06. 10. 2015  
 
Za správnosť: 
  
 
 
______________________                                                  ______________________________________             
    Ing. Štefan Matejčík                                                                        PhDr. Vladimír Ledecký                     
   sekretár komisie                                                               predseda Komisie správy majetku pri ZPSK 
 
 
Zapísal:                                                                           Za overovateľov: 
 
 
______________________                                                  ______________________________________ 
    Mgr. Pavol Kožár                                                                                 Ing. Anton Gašpar 
oddelenie správy majetku                                                                            člen komisie 
 
 
 
                                                                                              ______________________________________ 
                                                                                                                 JUDr. Stanislav Ižarik   
                                                                                                                          člen komisie 


