
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

     
 

 
 

Uznesenie č. 13/2016 
 z 13. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 02.02.2016 

 
I. Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

odporúča Zastupiteľstvu PSK: 
        ________________________________________________________________________________ 

 
k o n š t a t o v a ť,  ž e 
 
A.1    prevádzaný majetok uvedený v bode B.3  tohto uznesenia je prebytočný 
 
A.2 prenajímaný majetok uvedený v bode B.4 uznesenia je dočasne prebytočný 
 
B. s c h v á l i ť  
 
B.1 prevod nehnuteľného majetku  zapísaného na LV č. 15285, v k.ú. Prešov z podielového 

vlastníctva predávajúceho - Dominiky Janovčíkovej, rod. Janovčíkovej, Kuzmányho 4, 080 01 
Prešov v podiele ½ a Matúša Janovčíka, rod. Janovčík Kuzmányho 4, 080 01 Prešov v podiele ½ 
a to: 
novovytvorený pozemok registra  C KN parc.č. 5076/4 (diel 1), zastavané plochy o výmere 3 
m2,  odčlenený od pozemku C KN č. 5076/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m2, 
geometrickým plánom č. 313/2015 zo dňa 20.11.2015, vyhotoveným spoločnosťou 
GEODETICCA s.r.o., Floriánska 19, 040 01  Košice, IČO: 36 572 161, úradne overeným 
Okresným úradom Prešov¸ katastrálny odbor, dňa 23.11.2015 pod č. G1 1890/2015, 
 
ťarchy:  bez zápisu,    
 
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 
14, Prešov, IČO: 37936859, za kúpnu cenu celkom 1,00 €, čo v podielom spoluvlastníctve  
predstavuje  0,50 € pre Dominiku Janovčíkovú a 0,50 € pre Matúša Janovčíka. 

  
B.2 prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 372, v k.ú. Prešov z bezpodielového 

spoluvlastníctva predávajúceho - Prof. Ing. Vladimíra Čopa, DrSc. a MUDr. Nadeždy Čopovej, 
rod. Nacinovej a to: 
 
novovytvorený pozemok  parc. C KN č. 5074/5 (diel 2), zastavané plochy o výmere 1 m2,  
odčlenený od pozemku C KN č. 5074/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 263 m2, 
geometrickým plánom č. 313/2015, zo dňa 20.11.2015 vyhotoveným spoločnosťou 
GEODETICCA s.r.o., Floriánska 19, 040 01  Košice, IČO: 36 572 161, úradne overeným 
Okresným úradom Prešov¸ katastrálny odbor, dňa 23.11.2015 pod č. G1 1890/2015, 
 
novovytvorený pozemok  parc. C KN č. 5074/6 (diel 4), zastavané plochy o výmere 11 m2,  
odčlenený od pozemku C KN č. 5074/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 263 m2, 
geometrickým plánom č. 313/2015, zo dňa 20.11.2015 vyhotoveným spoločnosťou 
GEODETICCA s.r.o., Floriánska 19, 040 01  Košice, IČO: 36 572 161, úradne overeným 
Okresným úradom Prešov¸ katastrálny odbor, dňa 23.11.2015 pod č. G1 1890/2015, 
 
novovytvorený pozemok  parc. C KN č. 5074/7 (diel 3), zastavané plochy o výmere 5 m2,  
odčlenený od pozemku C KN č. 5074/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2, 
geometrickým plánom č. 313/2015, zo dňa 20.11.2015 vyhotoveným spoločnosťou 
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GEODETICCA s.r.o., Floriánska 19, 040 01  Košice, IČO: 36 572 161, úradne overeným 
Okresným úradom Prešov¸ katastrálny odbor, dňa 23.11.2015 pod č. G1 1890/2015, 
 
ťarchy:  bez zápisu,    
 
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 
14, Prešov, IČO: 37936859, za kúpnu cenu celkom 1,00 €. 

 
B.3 prevod nehnuteľného  majetku vo vlastníctve PSK, v správe SPŠ Svidník v k.ú. Svidník do 

vlastníctva kupujúceho – Mesto Svidník z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  
    

v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, prevod nehnuteľného majetku v správe Strednej priemyselnej školy Svidník, 
Sovietskych hrdinov 369/24, 089 01 Svidník, zapísaného na LV č. 1480, k. ú. Svidník, a to:       
              
pozemkov registra CKN: 
číslo parcely 645/36, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1509 m2,  
číslo parcely 645/37, zastavané plochy a nádvoria o výmere 524 m2, 
 
novovytvorenej parcely registra C KN: 
číslo parcely 645/38, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 602 m2,  
 
odčlenenej od pôvodnej parcely C KN, číslo parcely 645/35, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 1238 m2, zapísanej na LV 1480 vytvorenej geometrickým plánom č. 91/2015,  
vyhotoveným Jánom Štiavnickým, Geodetické a kartografické práce, Kutuzovova 319/3, 089 01 
Svidník, IČO 40 808 564, úradne overeným Okresným úradom Svidník, katastrálnym odborom 
pod číslom G1-196/15, dňa 16.10.2015 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
ťarchy: bez zápisu, 
 
do vlastníctva kupujúceho – Mesto Svidník, Sovietskych hrdinov 200, 089 01 Svidník, IČO: 
00331023, za kúpnu cenu 1,00 €.  
  
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Predmetom prevodu sú pozemky, ktoré Mesto Svidník potrebuje za účelom rozšírenia počtu 
nepostačujúcich parkovacích miest pre tri bytové domy, športový areál a Strednú priemyselnú 
školu Svidník. Pozemky budú plniť verejnoprospešný účel a budú slúžiť širokej verejnosti, 
obyvateľom a návštevníkom mesta. 

 
B.4 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 Úradu PSK, 
IČO: 37870475, a to: 

 
nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v administratívnej budove na Námestí mieru 2 v Prešove, 
zapísanej na LV č. 13515 v katastrálnom území Prešov, súpisné číslo 5043 na pozemku registra C 
KN  parcela č. 852/1,  a to: 
- nebytové priestory – kancelária č. miestnosti 4.39 o výmere 20,53 m2   
- percentuálny podiel na spoločných priestoroch (0,28 %):        9,95 m2  
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do nájmu nájomcu – Slovenský zväz zdravotne postihnutých Okresná rada PREŠOV so  sídlom 
Námestie mieru 2, Prešov,  IČO: 00698172014, za nižšie uvedených podmienok:  

 
- výška nájomného za prenájom bez platieb za energie a služby spojené s nájmom: 1 €/rok,  
- účel nájmu: poskytovanie špeciálneho sociálneho poradenstva, kultúrnej, športovej 

a spoločenskej integrácie zdravotne postihnutých a na prácu s rodinou zdravotne postihnutých 
a sociálne znevýhodnených, 

- doba nájmu: doba neurčitá  odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy najskôr od 1.3.2016. 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Nájomca je organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby a pomoc zdravotne postihnutým  
a sociálne znevýhodneným osobám a ich rodinám a ide o opakovaný nájom s nájomcom dlhodobo 
sídliacim v prenajímaných priestoroch. 

 
B.5 fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného majetku v Správe Úradu PSK, ktorého 

nadobúdacia jednotková cena je viac ako 35.000,00 €, a to: 
 

Inv.č. Názov Rok 
výroby 

Obstarávacia 
cena 

Zostatková 
cena 

Spôsob 
naloženia 

400927 Mercedes Benz 
sprint 

2005 74 393,35 € 0,00 € Fyzická 
likvidácia 

500016 Štúdia 
bezpečnosti 

2005 58 540,40 € 0,00 € Fyzická 
skartácia 

Spolu: - -  132 933,75 € 0,00 € - 
 
 
 
 

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 odplatného budúceho vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku povinného 
z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, 
v správe Gymnázia, Kukučínova 4239/1, Poprad, zapísanom na LV č. 1625,  k. ú. Spišská Sobota, 
a to: 

 
pozemku registra E KN, parcelné číslo 2241/1, ostatné plochy o výmere  3397 m2,  
 
ťarchy: bez zápisu,  
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1,     
 
na umiestnenie inžinierskych sietí - uloženie preložky podzemného elektrického vedenia a jej 
príslušenstva, v rozsahu určenom geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby, 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena:  
 
a) strpieť umiestnenie podzemného elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva, 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 

poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetné nehnuteľností v súvislosti  
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s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, preevádzkovaním alebo na 
účely opráv, údržby, kontroly podzemného elektroenergetického zariadenia a jeho 
príslušenstva, 

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 - Východoslovenská distribučná, a.s., IČO: 
36599361, Mlynská 31, Košice, a každého ďalšieho vlastníka za jednorazovú odplatu. 
 
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 odplatného budúceho vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku povinného 
z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, 
v správe Gymnázia, Kukučínova 4239/1, Poprad, zapísanom na LV č. 1625,  k. ú. Spišská Sobota, 
a to: 

 
pozemku registra E KN, parcelné číslo 2241/1, ostatné plochy o výmere  3397 m2,  
 
ťarchy: bez zápisu,  
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1,     
 
na umiestnenie inžinierskych sietí - uloženie podzemných vedení STL plynovej prípojky, 
vodovodnej prípojky, kanalizácie a ich príslušenstva, v rozsahu určenom geometrickým plánom 
vyhotoveným po ukončení stavby, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena:  
 
a) strpieť umiestnenie podzemných vedení STL plynovej prípojky, vodovodnej prípojky, 

prípojky kanalizácie a ich príslušenstva, 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a vjazd na pozemok, prechod a prejazd cez pozemok pri 

umiestnení, realizácie, prevádzke, údržbe a opravách uvedených podzemných vedení,  
umiestnenie, realizáciu, údržbu a opravu komunikačného napojenia na jestvujúcu účelovú 
komunikáciu, 

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 - LIMBA ŠK, spol. s r.o., IČO: 31734910, Športová 
4425/4, Poprad, a každého ďalšieho vlastníka (správcu)  za jednorazovú odplatu. 
 
Všeobecná hodnota za zriadenie vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom. 

   
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 (in personam) na nehnuteľnom majetku povinného z vecného 
bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe 
Spojená škola, Štefánikova 64, 08501 Bardejov, zapísanom na LV č. 10575, k. ú. Bardejov, a to:  
 
pozemku registra CKN, parcelné číslo 1618/46, zastavané plochy a nádvoria o výmere 12651 m2 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1,  
 
ťarchy: bez zápisu, 

 
na umiestnenie inžinierskych sietí – plynovodu, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného 
bremena:  
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a) strpieť umiestnenie inžinierskych sietí vrátane ich ochranného pásma, ich 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 predmetnú nehnuteľnosť v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, preevádzkovaním alebo na 
účely opráv, údržby, kontroly inžinierskych sietí, 

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

 
v rozsahu stanovenom geometrickým plánom číslo 53/2015 zo dňa 27. 07. 2015, vyhotoveným – 
Beáta Tarcalová GEOTAR, Starý Blich 24, 08501 Bardejov, IČO: 37 119 192 úradne overeným 
Okresným úradom Bardejov - Katastrálny odbor dňa 31. 07. 2015 pod č. 366/2015 

  
v prospech oprávneného z vecného bremena – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské 
Nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35 815 256, za odplatu 190,00 €. 
 
Všeobecná hodnota práv a závad stanovená Znaleckým posudkom č. 40/2015, zo dňa                  
27. 08. 2015, vyhotoveným znalcom - Ing. Vladimír Biľ v zmysle vyhlášky MSSR č. 492/2004 Z. 
z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 190,00 €. 

 
V Prešove dňa 02.02.2016  
 
 
Za správnosť: 
  
 
 
______________________                                                  ______________________________________             
   Ing. Štefan Matejčík,                                                                        PhDr. Vladimír Ledecký,                    
       sekretár komisie                                                           predseda Komisie správy majetku pri ZPSK 
 
Zapísal:                                                                           Za overovateľov: 
 
 
______________________                                                  ______________________________________ 
     Ing. Juraj Kormoš                                                                                 Ing. Anton Gašpar, 
oddelenie správy majetku                                                                                člen komisie 
 
 
 
                                                                                              ______________________________________ 
                                                                                                                  JUDr. Stanislav Ižarik,   
                                                                                                                             člen komisie 
  
 
 


