
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
     

 

 
Uznesenie č. 19/2016 

 z 19. zasadnutia komisie zo dňa 04. 08. 2016 konaného per rollam 
 
 

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 
 
    prevádzaný majetok uvedený v bode B. tohto uznesenia je dočasne prebytočný 
 
B. s c h v á l i ť  
 
 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 – Spojená škola so sídlom Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov, IČO: 37946765, 
 rozpočtová organizácia, a to: 

 nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 12693 v k. ú. Prešov,  a to: 
 
- nebytové priestory v objekte so súpisným číslom 11741 na pozemku registra C KN  

  parcelné číslo 14800 a to:  prenajímaná plocha o výmere 193,30  m2 a pomerná časť  
  chodby o výmere 30,30 m2 
 
 do nájmu nájomcu – KEN-EX, spol. s r.o.  so sídlom Železničiarska 3802/37, 080 01 Prešov, 
 IČO: 36 454 672, za nižšie uvedených podmienok:  

 
- výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájom:  1 €/m2/rok , 

 
- účel nájmu: výchovno-vzdelávacie účely – priestory budú po kompletnej rekonštrukcii 
 využité ako šatne  a sociálne zariadenia pre Hokejovú akadémiu, žiaci športových tried 
 Spojenej školy budú členmi Hokejovej akadémie,  

 
- doba nájmu:  20 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, 
 
- nájomca zhodnotí nevyužívaný nehnuteľný majetok, ktorý je v zlom technickom stave 
 kompletnou rekonštrukciou s vytvorením troch šatní s hygienickým zázemím a to na 
 vlastné náklady v predpokladanej výške 35.000,00 € bez DPH. 

 
 Dôvod hodný osobitného zreteľa: Predmet nájmu bude využitý na verejnoprospešný účel –  ako 
 šatne pre žiakov športových tried. Firma KEN-EX, spol. s r.o. a PSK sú spoluinvestorom pri 
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 projekte výstavby Zimnej tréningovej haly nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti Spojenej školy,     
 Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov. 
  
V Prešove dňa 05. 08. 2016  
 
Za správnosť: 
  
 
 
______________________                                                  ______________________________________             
   Ing. Štefan Matejčík,                                                                        PhDr. Vladimír Ledecký,                    
       sekretár komisie                                                           predseda Komisie správy majetku pri ZPSK 
 
Zapísal:                                                                           Za overovateľov: 
 
 
 
 
 
______________________                                                  ______________________________________ 
      JUDr. Viktor Švirk,                                                                              Ing. Anton Gašpar, 
oddelenie správy majetku                                                                               člen komisie 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              ______________________________________ 
                                                                                                                  JUDr. Stanislav Ižarik,   
                                                                                                                            člen komisie 


