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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

         
                      Uznesenie č. 21/2016 

z 21. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 29.11.2016 
 

I.        Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
Zastupiteľstvu PSK odporúča: 

       ___________________________________________________________________________ 
 
A.  k o n š t a t o v a ť ,  ž e 
 
A.1 prevádzaný majetok uvedený v bode B.1, B.2, B.3, B.4  tohto uznesenia je prebytočný 
  
B. s c h v á l i ť  
 
B.1    odňatie nehnuteľného majetku zo správy Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov, zapísaný na 

LV č. 3492, k. ú. Prešov, a to: 
 
 pozemku registra CKN, parcelné číslo 15726, zastavané plochy a nádvoria o výmere 304 m2 
 
 prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja zapísaného 

na LV č. 3492, k. ú. Prešov, a to: 
 
 pozemku registra CKN, parcelné číslo 15726, zastavané plochy a nádvoria o výmere 304 m2 
 

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. 93/216 zo dňa 
12. 09. 2016, vyhotoveným znalcom Ing. Evou Orgovánovou, v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, 
predstavuje 4.420,16 €, pri jednotkovej cene pozemkov 14,54 €/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. 
 
1.  Predmet  zmluvy: 

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.2 tohto uznesenia 
 
2.  Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 
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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 – pozemok, k. ú. Prešov – 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 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  
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– 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 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 s Ing. Miroslavom Fuchsom, PhD., riaditeľom 
Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov (tel.: 051 746 56 11).           

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

 
B.2    odňatie nehnuteľného majetku zo správy Strednej odbornej školy , Košická 20, Prešov,  

zapísaného na LV č. 3470, k. ú. Solivar,  a to: 
 

pozemok registra C KN parcelné číslo 3051/86, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
294 m2, 
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  stavba: prevádzková budova,  súpisné číslo 14646 na pozemku registra C KN parcelné 
číslo 3051/86,  

 
ťarchy: bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
a  jeho prevod 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. 284/2016 zo 
dňa 02.10.2016 vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom, v zmysle vyhlášky MS SR 
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, 
predstavuje 95.371,11 €, z toho stavba 69.078,69 €, pozemok 26.292,42 €, pri jednotkovej 
cene pozemku 89,43 €/m2. 
 
Obmedzenia: nájomná zmluva uzatvorená medzi prenajímateľom – Stredná odborná škola, 
Košická 20, Prešov a nájomcom V.X.T., s.r.o., Švábska 6728/51, Prešov na dobu určitú od 
1.12.2015 do 30.11.2016. 
 

           Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

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

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1 tohto uznesenia 
 
2.  Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 
 

d) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške                 
stanovenej znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny 

 
e) 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. 

 
f) 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:  
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 „Obchodná verejná súťaž – stavba s pozemkom, k.ú. Solivar v správe SOŠ, 
Košická 20, Prešov – 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 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.  
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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. 
  

4.  Ohliadka majetku:  
 

c) Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním 
návrhu po telefonickom dohovore – PaedDr. Danou Štefkovou, riaditeľkou Strednej 
odbornej školy, Košická 20, Prešov (tel.:051/ 7588311, mobil: 0905 924 872).           

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

 
B.3    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 
zapísaného na LV č. 220, k. ú. Veľký Šariš a to: 

 
novovytvorený pozemok registra C KN: 
 

            parcelné číslo parcelné číslo 2809/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 163 m2, 
            parcelné číslo 2809/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 m2, 

 
odčlenený od pozemku registra CKN parcelné číslo 2809/1, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 18 363 m2, zapísaného na LV č. 220,  k. ú. Veľký Šariš, geometrickým plánom č. 
49/2016, vyhotovenými Štefanom Vargom, B. Nemcovej 12, 080 05, IČO: 14317176, úradne 
overeným Okresným úradom Prešov , katastrálnym odborom dňa 26.07.2016  pod číslom G1-
1273/2016.  
 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 393 m2.) 
 
 spoluvlastnícky podiel: 1/1 
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           ťarchy: 
Vecné bremeno na parc. CKN 2809/1 podľa zák.40/1964 Zb. Občianského zákonníka a 
zák.č.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, v prospech Východoslovenská 
distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, s obsahom oprávnení na výkon 
povolenej činnosti podľa zák.č.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, 
najmä vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu GP 
č.388/2011 (G1-716/2011) - pol.vz.281/2012 
 
do vlastníctva kupujúceho – Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1, 082 11 Veľký Šariš, 
IČO: 00327972 za kúpnu cenu 1,00 €.   
 

B.4 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 vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja zapísaného na LV č. 15997, k. ú. Prešov,  a to: 
 
pozemok registra C KN: 
parcelné číslo KN C č.4603/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 395 m2, 

 parcelné číslo KN C č.4603/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2, 
 

stavba: predajňa a reštaurácia, súpisné číslo 3346 na pozemkoch registra KN C parcelné číslo 
4603/1 a parcelné číslo 4603/2, 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/8,  
ťarchy: bez zápisu, 
 
do vlastníctva kupujúceho – Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 00 327 646 za 
kúpnu cenu  vo výške 400,00€. 

 
 Dôvod hodný osobitného zreteľa: Prevádzané nehnuteľnosti budú využívané na 

poskytovanie služieb spojených s vyhliadkou, služieb cestovného ruchu vrátane mestského 
informačného centra a propagačných služieb mesta a kraja, kaviarenských a reštauračných 
služieb, na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, v I. nadzemnom podlaží 
objektu zachovať prevádzku základnej občianskej vybavenosti – podľa potrieb obytnej zóny 
pre širokú verejnosť. 

 
B.5 zmenu a doplnenie uznesenia z 6. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 92/2014 zo dňa 26. 08. 

2014, k schváleniu  prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu 
podmienok obchodnej verejnej  súťaže v časti B. schvaľuje, v bode B.2 nasledovne: 

 
 v ods. 2 písm. a)  
 
 vypúšťa sa text:    
 a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške  
  stanovenej znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny, 
 
 a nahrádza sa textom:  

 a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný minimálne vo výške 6.800,00 €, 
  spôsob a čas úhrady kúpnej ceny, 
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B.6 zmenu a doplnenie uznesenia z 12. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 222/2015 zo dňa 25. 
08. 2015, k schváleniu  prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu 
podmienok obchodnej verejnej  súťaže v časti B. schvaľuje, v bode B.2 nasledovne: 

 
 v ods. 2 písm. a)  
 
 vypúšťa sa text:    
 a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške  
  stanovenej znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny, 
 
 a nahrádza sa textom:  

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný minimálne vo výške 163.000,00 €, 
 spôsob a čas úhrady kúpnej ceny, 

 
B.7 zmenu a doplnenie uznesenia zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 336/2016 zo dňa 

25.04.2016, k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu 
podmienok obchodnej verejnej súťaže  v časti B. schvaľuje, v bode B.2 nasledovne: 
 
v ods. 2 písm. a)  
 
vypúšťa sa text:    

g) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške stanovenej 
znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny, 
 
a nahrádza sa textom:  

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške 232.500,00 €,  
spôsob a čas úhrady kúpnej ceny. 
 

B.8 zmenu a doplnenie uznesenia zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 342/2016 zo dňa 
25.04.2016, k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného 
zreteľa  v časti B. schvaľuje  nasledovne: 
 
vypúšťa sa text:    
 
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Mesto Prešov nadobúda nehnuteľný 

majetok: 
a) v správe Spojenej školy v Prešove a to: 

pozemok registra C KN parcelné číslo 14795/4, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere  450  m2, zapísaný na  LV č.12693, k. ú. Prešov                

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu. 

 
b) v správe Úradu PSK a to: 

pozemok registra C KN parcelné číslo 14795/5, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere  503 m2, zapísaný na  LV č. 16357, k. ú. Prešov                
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 

 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 953 m2. 

 
a nahrádza sa textom:  
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1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Mesto Prešov nadobúda nehnuteľný 
majetok: 

 
a) v správe Spojenej školy v Prešove a to: 

pozemok registra C KN parcelné číslo 14795/4, ostatné plochy o výmere 450  m2, 
zapísaný na  LV č.12693, k. ú. Prešov                

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 

 
b) v správe Úradu PSK a to: 

pozemok registra C KN parcelné číslo 14795/5, ostatné plochy o výmere 503 m2, 
zapísaný na  LV č. 16357, k. ú. Prešov                
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 

 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 953 m2. 

 
2. Mesto Prešov odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda a zveruje do 

správy Hotelovej akadémie v Prešove nehnuteľný majetok a to:  
 
 pozemok registra C KN parcelné číslo 301/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 641 

m2, zapísaný na  LV č. 6492, k. ú. Prešov 
 

spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 
 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 641 m2. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: pozemky parcelné číslo C KN 14795/4 a 14795/5 na ulici 
Pavla Horova v Prešove vo vlastníctve PSK, ktoré nadobúda Mesto Prešov, sú určené na 
zriadenie parkoviska pre obyvateľov priľahlých obytných domov. Pozemok parcelné číslo    
C KN 301/2  vo vlastníctve Mesta Prešov, ktorý nadobúda PSK, je prirodzenou historickou 
súčasťou areálu Hotelovej akadémie na Baštovej ulici v Prešove, škola ho užíva a zveľaďuje 
a nachádza sa na ňom okrasná záhrada využívaná pre potreby školy i verejnosti.  

 
B.9 zmenu a doplnenie uznesenia:   

a) z 11. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 175/2011 zo dňa 19.04.2011, v znení uznesenia 
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 372/2012 zo dňa 19.06.2012, k nájmu 
nehnuteľného majetku  PSK – prípad hodný osobitného zreteľa v časti B. schvaľuje 
v písm. a) sa mení  nájomca  nasledovne:   

 
vypúšťa sa text: 

 
„ do nájmu nájomcu – Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s 
autizmom vrátane jej súčastí Súkromný školský klub detí a Súkromné centrum špeciálno-
pedagogického poradenstva, Vodárenská 3, Prešov, IČO: 42037131“ 

 
a 

 
b) zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 49/2014 zo dňa 22.04.2014, v znení uznesenia z 

10. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 182/2015 zo dňa 21.04.2015, k nájmu nehnuteľného 
majetku  PSK – prípad hodný osobitného zreteľa v časti B. schvaľuje  sa mení  nájomca  
nasledovne:   
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vypúšťa sa text: 

 
„ do nájmu nájomcu – Súkromná praktická škola, Družstevná 40/7173, Prešov, IČO: 
42419034“ 

 
a nahrádza sa s účinnosťou od 1.1.2017 textom v tomto znení:  

 
      „ do nájmu nájomcu – Súkromná spojená škola, Vodárenská 3, Prešov, IČO: 50535421 

          s organizačnými zložkami:  
a) Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Vodárenská 

3, Prešov, 
b) Súkromná praktická škola, Vodárenská 3, Prešov“  

 
B.10  zmenu a doplnenie uznesenia uznesenie z 12. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 229/2015 zo 

dňa 25.08.2015, k schváleniu budúceho prevodu dvoch budov v časti B. schvaľuje, 
nasledovne: 
 
vypúšťa sa text:    
 
Budúci prevod dvoch budov, ktoré budú postavené na prenajatých parcelách a jednej budovy, 
na ktorej bude zrealizovaná rekonštrukcia a prístavba vo vlastníctve Hospitálskej rehole sv. 
Jána z Boha – Milosrdní bratia, Námestie SNP 11, Bratislava IČO: 17318424: 
- Objekt „A“ – na parcele registra C KN č. 1291 o výmere 846 m², zastavaná plocha 

a nádvorie a na parcele registra C KN č. 1758/2 o výmere 389 m², ostatná plocha, ktoré sú 
vedené pre k. ú. Spišské Podhradie na LV č. 385.   

- Objekt „B“ – na parcele registra C KN č. 1216/2 o výmere 1722 m², ostatná plocha, ktorá 
je vedená pre k. ú. Spišské Podhradie na LV č. 527. 

a nahrádza sa textom:  
 
Budúci prevod dvoch budov, ktoré budú postavené na prenajatých parcelách a jednej budovy, 
na ktorej bude zrealizovaná rekonštrukcia a prístavba vo vlastníctve Hospitálskej rehole sv. 
Jána z Boha – Milosrdní bratia, Námestie SNP 11, Bratislava IČO: 17318424: 
- Objekt „A“ – na parcele registra C KN č. 1291 o výmere 846 m², zastavaná plocha 

a nádvorie a na parcele registra C KN č. 1758/2 o výmere 389 m², ostatná plocha, ktoré sú 
vedené pre k. ú. Spišské Podhradie na LV č. 385 a na parcele registra C KN č. 1292/2 
o výmere 876 m², zastavaná plocha a nádvorie, ktoré sú vedené pre k. ú. Spišské 
Podhradie na LV č. 527.  

- Objekt „B“ – na parcele registra C KN č. 1216/2 o výmere 1722 m², ostatná plocha, ktorá 
je vedená pre k. ú. Spišské Podhradie na LV č. 527. 

- Objekt „C“ – na parcele registra C KN č. 1293 o výmere 2860 m², zastavané plochy 
a nádvoria a na parcele registra C KN č. 1294 o výmere 1366 m² záhrady, ktorá je 
vedená pre k. ú. Spišské Podhradie na LV č. 527. 
Ostatné časti uznesenia sa nemenia. 

 
B.11 trvale upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie: 

Domovu  sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí v celkovej výške 
5 523,58 € voči Michalovi Sajdákovi .  
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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  
 
1. zriadenie odplatného vecného bremena „in personam“ na nehnuteľnom majetku 

povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, 
IČO: 37870475, v správe Gymnázia Kukučínova Poprad, zapísanom na LV č. 1625,  k. ú. 
Spišská Sobota, a to: 
 
pozemku registra C KN: 
parcelné číslo 1417/25, ostatné plochy o výmere  3661 m2,  
parcelné číslo 1417/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere  10461 m2,  
parcelné číslo 1417/74, zastavané plochy a nádvoria o výmere  350 m2,  
 
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 – „SO -02 Kanalizačná prípojka splašková“ v súvislosti 
so stavbou „Rodinný dom Optimal 838 Poprad – Spišská Sobota, ul. Rovná“ spočívajúce 
v povinnosti povinného z vecného bremena:  
   
a) trpieť uloženie podzemného kanalizačného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, 

jeho užívanie a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, 
   
b) trpieť v nevyhnutnej miere vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na 

pozemky dotknuté vecným bremenom pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách 
podzemného kanalizačného potrubia 

 
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 150/2016 zo dňa 4.8.2016, 
vyhotoveným -  Globing Poprad s.r.o., Dostojenského 3313/12, Poprad, IČO: 36444499, 
úradne overeným Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor dňa 15.08.2016 pod                        
č. G1-603116, 
 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Mgr. Štefan Šutaj a MUDr. 
Lucia Šutajová, Francisciho 908/2, Poprad, za jednorazovú odplatu vo výške 512,31 €. 
 
Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena stanovená znaleckým 
posudkom č. 42/2016 zo dňa 5.9.2016, vyhotoveným znalcom Ing. .Ing. Hana Paračková, 
Partizánska 6, 058 01 Poprad, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov predstavuje celkom 512,31 €. 

 
2. zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 %                                       

z vyčíslených nákladov povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, min. 
2000,00 €, a to v prípade, že oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej nehnuteľnosti, 
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nehnuteľnosť a cestný majetok, ktorý sa nachádza na tejto nehnuteľnosti, neuvedie na 
vlastné náklady do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu v súlade s platnou 
legislatívou. Oprávnený je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo 
zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.    

 
A.2 predsedovi PSK v súlade s §10 ods. ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 
1. zriadenie odplatného vecného bremena (in personam) na nehnuteľnom majetku 

povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, 
IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV č. 15561 k.ú. 
Prešov, obec Prešov, okres Prešov, a to: 
 
pozemku registra C KN 16174/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 42240 m2, 
 
ťarchy:  Z 7796/2014 - Zákonné vecné bremeno podľa ustanovenia § 66 zákona 

č.351/2011 Z.z. povinnosť vlastníkov pozemkov strpieť právo spoločnosti 
Slovak Telekom, a.s. ako oprávneného z vecného bremena zriaďovať a 
prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na dotknutých nehnuteľnostiach 
parc. reg. C KN č. 16174/1 a to v rozsahu vyznačenom na geometr. pláne 
č.59/2014, úrad. overeným pod. č. G1 1746/2014 - 879/15,  

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1,     
 
na umiestnenie dvoch stĺpov VN vrátane ich ochranného pásma v súvislosti s realizáciou 
stavby – “Prešov-Vydumanec, 18 ZD-VN, TS, rozš. NN“ spočívajúce v povinnosti 
povinného z vecného bremena:  
   
a) strpieť umiestnenie 2 stĺpov VN 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 predmetné nehnuteľnosti 
v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, 
prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly 2 stĺpov VN, 
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 107/13 zo dňa 27.08.2013, 
vyhotoveným -  Progres CAD Engineering s.r.o., Masarykova 16, 080 01 Prešov, úradne 
overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor dňa 06.09.2013 pod č. G1-
1277/13 v rozsahu 2 m2, 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., 
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, za jednorazovú odplatu vo výške 60,00€. 
 
Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena stanovená znaleckým 
posudkom č. 201/2013 zo dňa 3.11.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Pavlom Maťufkom, 
Ružová 17, 080 01 Prešov, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov predstavuje celkom 60,00 €. 
 

2. zmluvnú pokutu pre budúceho oprávneného z vecného bremena vo výške 10 %                                       
z vyčíslených nákladov budúcim povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného 
stavu, min. 500,00 €, a to v prípade, že budúci oprávnený po vykonaní zásahu do 
dotknutej nehnuteľnosti, nehnuteľnosť a cestný majetok, ktorý sa nachádza na tejto 
nehnuteľnosti, neuvedie na vlastné náklady do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu 
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v súlade s platnou legislatívou. Budúci oprávnený je povinný splniť si svoju povinnosť, 
ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.  

 
A.3  predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia 
 a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 
 zriadenie odplatného vecného bremena (in personam) na nehnuteľnom majetku povinného 
 z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, 
 v správe Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov, zapísanom na LV č. 3492 k. ú. Prešov, a to: 
 

pozemku registra CKN 
 
parcelné číslo 15723/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 184 m2, 
parcelné číslo 15724/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 224 m2, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
ťarchy:  
V 2688/2015 - právo prechodu po parc. KN C 15723/2, 15724/1 - in rem v prospech 
vlastníkov parc. KN C 15724/2, 15727, 15728/2, 15728/1, 15728/3; - 3083/15 - 6733/15 
     
na umiestnenie inžinierskych sietí – VN podzemného vedenia v súvislosti s realizáciou stavby 
- “Prešov-Vydumanec, 18 ZD-VN, TS, rozš. NN“ spočívajúce v povinnosti povinného 
z vecného bremena:  
   
a) strpieť umiestnenie VN podzemného vedenia 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 predmetné nehnuteľností v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na 
účely opráv, údržby, kontroly VN podzemného vedenia, 

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., Mlynská 
31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, za jednorazovú odplatu vo výške 690,00 €. 
 
v rozsahu stanovenom geometrickým plánom číslo 109/13 zo dňa 27. 08. 2013, vyhotoveným 
- Progres CAD Engineering s.r.o., Masarykova 16, 080 01 Prešov, úradne overeným 
Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor dňa 05. 09. 2013 pod č. G1-1276/2013  
 
Všeobecná hodnota práv a závad stanovená znaleckým posudkom č. 203/2013 zo dňa   03. 11. 
2013, vyhotoveným znalcom Ing. Pavlom Maťufkom, Ružová 17, 080 01 Prešov, v zmysle 
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov predstavuje celkom 690,00 €. 

 
A.4 predsedovi PSK v súlade s §10 ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
 s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  

 
1. zriadenie budúceho odplatného vecného bremena in personam na nehnuteľnom majetku - 

budúceho povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 
Prešov, IČO: 37870475, v k. ú. Humenné, zapísanom na LV č. 6228 a to na: 

 
 pozemku registra EKN 
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 parcelné číslo 1388/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2695 m2 
  
 spoluvlastnícky podiel: 1/1    
 
 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 

 
 Pod V 1565/2015 zriaďuje sa vecné bremeno pôsobiace in rem na pozemok registra 'E' 

parc.č. 1388/11, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť právo 
prechodu a prejazdu motorovými vozidlami a to v rozsahu vyznačenom v GP č. 30628032-
25/2015 v prospech oprávneného z vecného bremena, ako vlastníka pozemku registra 'C' 
parc.č. 3634/25, zo dňa 13.08.2015 

  
 na umiestnenie inžinierskych sietí v súvislosti s realizáciou stavby – „Humenné – úprava 

TS0106-0030, VN, NN“ spočívajúce v povinnosti:  
   
 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 
 nehnuteľnosť v 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 rozsahu stanovenom geometrickým plánom po ukončení stavby 
  
 v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, 

a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36566361 za odplatu stanovenú znaleckým 
posudkom. 

 
2. zmluvnú pokutu pre budúceho oprávneného z vecného bremena vo výške 10 %                                       

z vyčíslených nákladov budúcim povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného 
stavu, min. 500,00 €, a to v prípade, že budúci oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej 
nehnuteľnosti, neuvedie na vlastné náklady do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu v 
súlade s platnou legislatívou. Budúci oprávnený je povinný splniť si svoju povinnosť, 
ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.    

 
A.5 predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 

1. zriadenie budúceho odplatného vecného bremena (in personam) na nehnuteľnom majetku 
povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, 
IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV 229, v k. ú. 
Mestisko, a to: 

 
 pozemku registra CKN 
 
 parcelné číslo 615/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19105 m2, 
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spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 

 ťarchy: bez zápisu 
     
na umiestnenie inžinierskej siete – plynovej prípojky v súvislosti s realizáciou stavby 
„Pripojovací plynovod“, spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného 
bremena: 

  
a) strpieť umiestnenie plynovej prípojky vrátane jej ochranného pásma, jej 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 plynového potrubia, 

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

 
v rozsahu stanovenom geometrickým plánom po ukončení stavby 
 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – SPP - distribúcia, a.s., Mlynské 
nivy 44/b, 825 11  Bratislava, za odplatu stanovenú znaleckým posudkom. 
 

2. zmluvnú pokutu pre budúceho oprávneného z vecného bremena vo výške 10 %                                       
z vyčíslených nákladov budúcim povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného 
stavu, min. 500,00 €, a to v prípade, že budúci oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej 
nehnuteľnosti, nehnuteľnosť a cestný majetok, ktorý sa nachádza na tejto nehnuteľnosti, 
neuvedie na vlastné náklady do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu v súlade 
s platnou legislatívou. Budúci oprávnený je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej 
splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.    

 
 
V Prešove dňa 29.11.2016 
 
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 


