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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

         
 

 
 
 

Uznesenie č. 23/2017 
z 23. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 20.03.2017 

 
 
 

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

       ___________________________________________________________________________ 
 
A.  k o n š t a t o v a ť 
 
A.1 prevádzaný majetok uvedený v bode B.1, B.2, B.3 a), B.6 ods.1, B.7 – B.20  tohto uznesenia 

je prebytočný 
  
B. s c h v á l i ť  
 
B.1 1. odňatie nehnuteľného majetku zo správy Strednej odbornej školy polytechnickej, 

Štefánikova 1550/20, 066 57 Humenné uvedeného v bode B.1 ods. 2 tohto uznesenia 
 
 2. 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, 
zapísaného na LV č. 8362, k. ú. Humenné, a to: 

 
  pozemky registra CKN: 
  parcelné číslo 4117/191, zastavané plochy a nádvoria o výmere 463 m2, 
  parcelné číslo 4117/192, zastavané plochy a nádvoria o výmere 189 m2, 
  parcelné číslo 4117/207, zastavané plochy a nádvoria o výmere 304 m2, 
 
  ťarchy: 
  Pod Z 1109/2009 zriaďuje sa vecné bremeno v prospech Mesta Humenné podľa § 4 zák. 

66/2009 Z.z. na parc. č. 4117/191, 4117/192, 4117/207, zo dňa 05.08.2009 
 
  do vlastníctva kupujúceho - Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné, IČO: 

323 021 za kúpnu cenu 1,00 €. 
 
  Celková výmera prevádzaného majetku predstavuje 956 m2. 
 
  Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
  Majetkovo - právne vyporiadanie pozemkov pod časťou miestnej komunikácie v súlade s                 

§ 3d ods. 3 Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon). 
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B.2    1.  odňatie nehnuteľného majetku zo  správy Hornozemplínskeho osvetového strediska vo 

Vranove nad Topľou uvedeného v bode B.2 ods. 2 tohto uznesenia 
2.   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, zapísaného na LV č.1047, k.ú. Holčíkovce a to: 
 
pozemok registra CKN parcelné číslo 495, zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 
m2 

 
stavba: chatka č.2 Nataša, súpisné číslo 637 na pozemku CKN parcelné číslo 495 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 

 
a jeho prevod do vlastníctva kupujúceho - Obec Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce  40,          
IČO: 00332429 za kúpnu cenu 620,00 €.  
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku  stanovená znaleckým posudkom č. 29/2014 
zo dňa 10.10.2014 vyhotoveným znalcom Ing. Elenou Kopsovou, Ružová  84, Vranov 
nad Topľou v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku, predstavuje 620,00 €, z toho stavba 383,45 €, pozemok 236,55 € ( pri cene 4,82 
€/m2). 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Chatka súp. číslo 637 na pozemku CKN parcelné číslo 495 o výmere 49 m2 sa nachádza 
uprostred pozemku vo vlastníctve Obce Holčíkovce (C KN parcelné číslo 493/1 o výmere 
12664 m2). Prístup k chatke je možný iba po pozemku vo vlastníctve obce.  

 
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,  

 
a) 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 zapísaného na LV č. 1190, k. ú. Stará 
Ľubovňa, a to: 

 
novovytvorené pozemky registra C KN: 
 
parcelné číslo 831/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere 586 m2, odčlenený od 
pozemku registra C KN parcelné číslo 831/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1826 
m2, zapísaný na LV č. 1190, k. ú. Stará Ľubovňa 
 
parcelné číslo 829/3, trvalé trávnaté porasty o výmere 311 m2, odčlenený od pozemku 
registra C KN parcelné číslo 829/2, trvalé trávnaté porasty o výmere 338 m2, zapísaný na 
LV č. 1190, k. ú. Stará Ľubovňa,  
 
parcelné číslo 831/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2, odčlenený od 
pozemku registra C KN parcelné číslo 831/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25348 
m2, zapísaný na LV č. 1190, k. ú. Stará Ľubovňa, 
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parcelné číslo 2617/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1929 m2, odčlenený od 
pozemku registra C KN parcelné číslo 2617/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2171 
m2, zapísaný na LV č. 1190, k. ú. Stará Ľubovňa, 
 
ťarchy: 1  Právo uloženia inžinierskych sietí na parcele 2617/4 v prospech vlastníka 
vedeného na LV 649 a to v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne podľa zmluvy 
V345/09-404/09 
 Zriaďuje sa zákonné vecné bremeno v zmysle §10 ods.1)  a 5) Zákona NRSR č. 
656/2004 Z.z. na pozemok KN-C parcelné číslo 2617/4 v prospech Východoslovenská 
distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36599361 v rozsahu podľa GP č. 107/2009 
na základe návrhu č.1404/ML/2010-Z 422/10- 553/10. 
 
Tieto novovytvorené parcely KN C 831/32, 831/31, 829/3 a 2617/4 sú odčlenené 
geometrickým plánom č. 24/2017, zo dňa 9.3.2017 vyhotoveným Miroslavom Ščurkom-
geodet- Chmeľnica 249, 064 01 Chmeľnica, IČO: 10768394, úradne overeným 
Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom pod číslom G1-117/2017, dňa 
15.03.2017, 
 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 2981 m2.) 
   
stavba:     časť stavby CO sklady, (t.č. v štádiu žiadosti o pridelenie súpisného čísla na 

stavebnom úrade), na novovytvorenom pozemku registra C KN parcelné číslo 
831/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere  586 m2, odčlenené od 
pozemku registra C KN parcelné číslo 831/23, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 1826 m2, zapísaným na LV č. 1190, k. ú. Stará Ľubovňa  

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1,  
ťarchy: bez zápisu,   
 
do vlastníctva kupujúceho – Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01 Stará 
Ľubovňa, IČO: 00330167 za kúpnu cenu  2.982,00 €. 
 

za splnenia podmienky, že kupujúci:  
 
1. súčasne s kúpnou zmluvou zriadi v prospech predávajúceho vecné bremeno 

spočívajúce v povinnosti strpieť právo prechodu, prejazdu a státia motorovými 
vozidlami na pozemku C KN parcelné číslo 2617/4, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 1929 m2, 

 
2. zrealizuje výstavbu „Seniorského centra“, do 10 rokov od nadobudnutia tohto 

nehnuteľného majetku do vlastníctva, inak účinnosť právneho vzťahu – kúpnej 
zmluvy medzi Prešovským samosprávnym krajom a Mestom Stará Ľubovňa zanikne 
a zmluvné strany budú povinné v lehote 2 mesiacov odo dňa zániku kúpnej zmluvy sa 
vzájomne vysporiadať tak, že Mesto Stará Ľubovňa odovzdá Prešovskému 
samosprávnemu kraju predmetný majetok a Prešovský samosprávny kraj vráti Mestu 
Stará Ľubovňa kúpnu cenu vo výške 2.982,00 €. 

 
b.) Zriadenie predkupného práva, na základe ktorého predávajúci predáva nehnuteľnosti 

uvedené v bode B. písm. a) uznesenia s výhradou, že mu ich kupujúci ponúkne na 
predaj, keby ich chcel predať, alebo ináč scudziť a to za kúpnu cenu 2.982,00 €. 

 
 Dôvod hodný osobitného zreteľa: Mesto Stará Ľubovňa odkúpením budovy a priľahlých 

novovytvorených pozemkov, ktoré sa nachádzajú v areáli Ľubovnianskej nemocnice, n. o. 
plánuje vybudovať „Seniorské centrum“ spolu s vytvorením prístupovej komunikácie, 
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parkovacích plôch a technického zázemia. Vybudovaním „Seniorského centra“ sa zvýši 
kvalita života seniorov. Plánované centrum bude plniť verejnoprospešný účel a poskytne 
dôchodcom z Mesta Stará Ľubovňa možnosti na príjemné strávenie jesene života. 

 
B.4 zmenu uznesenia zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 343/2016 zo dňa 

25.04.2016,k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK v časti B. schvaľuje, bode 
B.1 nasledovne:   

 
 vypúšťa sa text v bode B.1 a nahrádza sa textom v tomto znení: 
 
 1.  odňatie nehnuteľného majetku zo správy Hotelovej akadémie Otta Brucknera v 

Kežmarku, MUDr. Alexandra 29, 06001 Kežmarok, uvedeného v bode B.4 ods. 2.   
písm. a) tohto uznesenia 

 
 2. 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 zámena nehnuteľného majetku 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, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským 
samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a Mestom 
Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok IČO: 00326283 bez vzájomného 
finančného vyrovnania nasledovne: 

 
  a) Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Mesto Kežmarok nadobúda do svojho 
   výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 592, k. ú.  
   Kežmarok, a to:   

 
   pozemky registra CKN: 
   parcelné číslo 86/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 272 m2,  
   parcelné číslo 106/19, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 234 m2, 
   parcelné číslo 106/21, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 777 m2, 
   parcelné číslo 107,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m2, 
 
   stavby: 
   súpisné číslo 150 na pozemku registra CKN, parcelné číslo 107 s príslušenstvom, 
   súpisné číslo 1914 na pozemku registra CKN, parcelné číslo 86/2 s príslušenstvom, 
   súpisné číslo 1914 na pozemku registra CKN, parcelné číslo 106/19 s príslušenstvom, 
 

 b) Mesto Kežmarok odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do svojho 
  výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1 v k.ú. Kežmarok,  
             a to: 

 
   pozemky registra CKN: 
   parcelné číslo 1938/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 663 m2, 
   parcelné číslo 1938/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 663 m2, 
   parcelné číslo 1938/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 663 m2, 
 
   novovytvorený pozemok registra CKN: 
   parcelné číslo 1938/67, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3670 m2, 
   odčlenený od pozemkov registra CKN, parcelné číslo 1938/1, zastavané plochy 

 a nádvoria o výmere 16789 m2 (diel č. 1 o výmere 3533 m2); parcelné číslo 1938/4, 
 zastavané plochy a nádvoria o výmere 305 m2 (diel č. 3 o výmere 125 m2); parcelné 
 číslo 1938/17, zastavané plochy a nádvoria o výmere 105 m2 (diel č. 4 o výmere      
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 12 m2), k. ú. Kežmarok, geometrickým plánom č. 23/2016 zo dňa 24. 03. 2016, 
 vyhotoveným Ing. Jánom Maniakom – Geodet, Medňanského 50, Spišská Belá – 
 Strážky, prevádzka Baštová 6, Kežmarok, IČO: 46227717, 

 
   stavby:  
 
   súpisné číslo 2247 na pozemku registra CKN, parcelné číslo 1938/7 s príslušenstvom, 
 
   súpisné číslo 2246 na pozemku registra CKN, parcelné číslo 1938/8 s príslušenstvom, 
 
   súpisné číslo 2245 na pozemku registra CKN, parcelné číslo 1938/15 

 s príslušenstvom, 
 
   za podmienky: Mesto Kežmarok po nadobudnutí vlastníctva nehnuteľností od PSK 

 na základe tejto zámeny pre Hotelovú akadémiu Otta Brucknera Kežmarok z dôvodu 
 zabezpečenia kontinuity vzdelávania v tejto inštitúcii a z dôvodu plnenia časti 
 Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok prenajme predmetné nehnuteľností za 
 nájomné 1,00 €/rok. 

 
   Dôvod hodný osobitného zreteľa: Zámena nehnuteľného majetku z dôvodu plnenia 

 časti Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok prijatého Uznesením č. 45/2016 zo 
 dňa 10. 02. 2016 na výjazdovom zasadnutí Vlády Slovenskej republiky v súlade so 
 Zákonom č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a 
 doplnení niektorých zákonov, a to zriadenia študentského kampusu v areáli bývalých 
 kasární v Kežmarku, v ktorom by následne mala sídliť okrem iných stredných škôl aj 
 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok v zriaďovateľskej pôsobnosti 
 Prešovského samosprávneho kraja.  

 
B.5  s ú h l a s  s  predajom nehnuteľností vo vlastníctve  spoločnosti Prešovské zdravotníctvo,   

a. s., Nemocničná 7, Humenné, zapísané na LV č. 2033,  k. ú. Humenné a to:  
 

a) pozemok: 
registra CKN parcelné číslo 3362/22 o výmere 137 m², druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria  
registra CKN parcelné číslo 3362/26 o výmere 554 m², druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria 

  
b) stavba: 

práčovňa – dopravné stredisko NsP, súpisné číslo 2838, postavená na pozemku registra  
CKN parcelné číslo 3362/22 a 3362/26 

 
za cenu minimálne vo výške stanovenú odborným posudkom vo výške 77.100,00 €.  
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku  stanovená odborným posudkom č. 59 /OP/2016 zo 
dňa 10.11.2016 vyhotoveným znalcom Ing. Emilom Rarogom, v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 77.100,00 €, z toho stavba 
60.948,84 €, pozemky 16.151, 16 € ( pri cene 23,37 €/m2). 
 
c) novovytvorený pozemok registra CKN: parcelné číslo 3362/52, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 457m2, odčlenený od pozemku registra CKN parcelné číslo C KN  
3362/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7535 m2  geometrickým plánom č. 
32389833-122/2016, vyhotoveným spoločnosťou Ing. Mihalík Miroslav  - GEMM, 
Štefánikova 22, 066 01 Humenné, úradne overeným Okresným úradom Humenné, 
katastrálnym odborom dňa 21.11.2016 pod číslom G1-400/16  za cenu minimálne vo 
výške 33,00 €/m2, t.j. za cenu 15.081,00 €. 
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za predpokladu, že predmetný nehnuteľný majetok nie je naďalej potrebný na poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti a k činnostiam súvisiacim s výkonom zdravotníckych činností  a za 
podmienky, že finančné prostriedky získané predajom týchto nehnuteľností budú použité na 
obnovu a rekonštrukciu budov v užívaní Nemocnice A. Leňa Humenné, a.s. a na nákup 
prístrojového vybavenia najneskôr do dvoch rokov od predaja. 
 
Minimálna súhrnná predajná cena nehnuteľností uvedených v bodoch a), b), c) 
predstavuje  92.181,00 €. 

 
B.6.1   odňatie nehnuteľného majetku zo správy Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov, zapísaného 

na LV č. 3492, k. ú. Prešov,  a to: 
 

pozemku registra C KN: 
parcelné číslo 15696/1, záhrady o výmere 1034 m2, 
parcelné číslo 15697/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 182 m2, 

  
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. 10/2017 zo 
dňa 19.03.2017 vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Vaľom, v zmysle vyhlášky MS SR 
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, 
predstavuje 19.334,40 €, pri jednotkovej cene pozemkov 15,90  €/m2. 
 

  B.6.2  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.6.1 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)   
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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 – pozemky v k.ú. Prešov v správe Spojenej školy, 

Kollárova 10, 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. 
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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 – Ing. Miroslav Fuchs, PhD., riaditeľom Spojenej 
školy, Kollárova 10, Prešov (tel.:051/7465611, mobil: 0905 970 151 

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

 
B.7     v súlade  s § 9 ods. 3  písm. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného 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  majetku a to: 

 
odpredaj hnuteľného majetku PSK ( Technická projektová a realizačná dokumentácia 
fotovoltaického strešného systému ) pre mesto Poprad  za subjekt:  
„ Spojená škola, Letná ulica 3453/34, Poprad“   
 
do vlastníctva kupujúceho  –  Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3,058 01 Poprad, za 
kúpnu cenu celkom 1,00 €.   
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
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Vyhotovená Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného 
systému bola vyhotovená v súlade s Výzvou na  OP KŽP, kód Výzvy: OP KZP-PO4-SC431-
2015-6 zameraná na zníženie energetickej náročnosti budov a bude slúžiť vo verejnom 
záujme. 

 
B.8      v súlade  s § 9 ods. 3  písm. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného 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  majetku a to: 
 

odpredaj hnuteľného majetku PSK ( Technická projektová a realizačná dokumentácia 
fotovoltaického strešného systému ) pre mesto Poprad  za subjekt:  
„ Základná škola, Jarná ulica 3168/13, Poprad“   
 
do vlastníctva kupujúceho  –  Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II.,2802/3,058 01 Poprad, za 
kúpnu cenu celkom 1,00 €.   
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Vyhotovená Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného 
systému bola vyhotovená v súlade s Výzvou na  OP KŽP, kód Výzvy: OP KZP-PO4-SC431-
2015-6 zameraná na zníženie energetickej náročnosti budov a bude slúžiť vo verejnom 
záujme. 

 
B.9      v súlade  s § 9 ods. 3  písm. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného 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  majetku a to: 
 

odpredaj hnuteľného majetku PSK ( Technická projektová a realizačná dokumentácia 
fotovoltaického strešného systému ) pre mesto Stará Ľubovňa za subjekt:  
„ Základná škola, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa “   
 
do vlastníctva kupujúceho  –  Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa, 
za kúpnu cenu celkom 1,00 €.   
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Vyhotovená Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného 
systému bola vyhotovená v súlade s Výzvou na  OP KŽP, kód Výzvy: OP KZP-PO4-SC431-
2015-6 zameraná na zníženie energetickej náročnosti budov a bude slúžiť vo verejnom 
záujme. 

 
B.10     v súlade  s § 9 ods. 3  písm. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného 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  majetku a to: 
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odpredaj hnuteľného majetku PSK ( Technická projektová a realizačná dokumentácia 
fotovoltaického strešného systému ) pre mesto Prešov  za subjekt:  
„ Základná škola, Mirka Nešpora 2,080 01 Prešov “   
 
do vlastníctva kupujúceho  –  Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov,  za kúpnu cenu    
celkom 1,00 €.   
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Vyhotovená Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného 
systému bola vyhotovená v súlade s Výzvou na  OP KŽP, kód Výzvy: OP KZP-PO4-SC431-
2015-6 zameraná na zníženie energetickej náročnosti budov a bude slúžiť vo verejnom 
záujme. 

 
B.11    v súlade  s § 9 ods. 3  písm. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného 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  majetku a to: 
 

odpredaj hnuteľného majetku PSK ( Technická projektová a realizačná dokumentácia 
fotovoltaického strešného systému ) pre mesto Lipany za subjekt:  
„ ZUŠ, Štúrova 29, 082 71, Lipany “   
 
do vlastníctva kupujúceho  –  Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany, za kúpnu cenu 
celkom 1,00 €.   
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Vyhotovená Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného 
systému bola vyhotovená v súlade s Výzvou na  OP KŽP, kód Výzvy: OP KZP-PO4-SC431-
2015-6 zameraná na zníženie energetickej náročnosti budov a bude slúžiť vo verejnom 
záujme. 

 
B.12    v súlade  s § 9 ods. 3  písm. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného 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  majetku a to: 
 

odpredaj hnuteľného majetku PSK ( Technická projektová a realizačná dokumentácia 
fotovoltaického strešného systému ) pre mesto Vysoké Tatry za subjekt:  
„ Základná škola, Tatranská Lomnica č. 123 “   
 
do vlastníctva kupujúceho  –  Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec č.1, 062 01 Starý 
Smokovec, za kúpnu cenu celkom 1,00 €.   
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Vyhotovená Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného 
systému bola vyhotovená v súlade s Výzvou na  OP KŽP, kód Výzvy: OP KZP-PO4-SC431-
2015-6 zameraná na zníženie energetickej náročnosti budov a bude slúžiť vo verejnom 
záujme. 
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B.13    v súlade  s § 9 ods. 3  písm. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného 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  majetku a to: 
 

odpredaj hnuteľného majetku PSK ( Technická projektová a realizačná dokumentácia 
fotovoltaického strešného systému ) pre mesto Stropkov za subjekt:  
„ Materská škola, Matice Slovenskej 740,7, Stropkov “   
 
do vlastníctva kupujúceho  –  Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov, za kúpnu cenu 
celkom 1,00 €.   
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Vyhotovená Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného 
systému bola vyhotovená v súlade s Výzvou na  OP KŽP, kód Výzvy: OP KZP-PO4-SC431-
2015-6 zameraná na zníženie energetickej náročnosti budov a bude slúžiť vo verejnom 
záujme. 

 
B.14    v súlade  s § 9 ods. 3  písm. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného 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  majetku a to: 
 

odpredaj hnuteľného majetku PSK ( Technická projektová a realizačná dokumentácia 
fotovoltaického strešného systému ) pre obec Raslavice za subjekt:  
„ Materská škola, Alejová 504,0086 41 Raslavice “   
 
do vlastníctva kupujúceho  –  Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice, za kúpnu cenu 
celkom 1,00 €.   
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Vyhotovená Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného 
systému bola vyhotovená v súlade s Výzvou na  OP KŽP, kód Výzvy: OP KZP-PO4-SC431-
2015-6 zameraná na zníženie energetickej náročnosti budov a bude slúžiť vo verejnom 
záujme. 

 
B.15   v súlade  s § 9 ods. 3  písm. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného 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  majetku a to: 
 

odpredaj hnuteľného majetku PSK ( Technická projektová a realizačná dokumentácia 
fotovoltaického strešného systému ) pre mesto Bardejov za subjekt:  
„ BPS Bapos m.p., Štefánikova 789, Bardejov “   
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do vlastníctva kupujúceho  –  Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov,        
za kúpnu cenu celkom 1,00 €.   
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Vyhotovená Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného 
systému bola vyhotovená v súlade s Výzvou na  OP KŽP, kód Výzvy: OP KZP-PO4-SC431-
2015-6 zameraná na zníženie energetickej náročnosti budov a bude slúžiť vo verejnom 
záujme. 
 

B.16    v súlade  s § 9 ods. 3  písm. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného 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  majetku a to: 
 

odpredaj hnuteľného majetku PSK ( Technická projektová a realizačná dokumentácia 
fotovoltaického strešného systému ) pre mesto Svidník za subjekt:  
„  Materská škola, Ul. generála Svobodu č.744/33,089 01 Svidník “   
 
do vlastníctva kupujúceho  –  Mesto Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník,         
za kúpnu cenu celkom 1,00 €.   
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Vyhotovená Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného 
systému bola vyhotovená v súlade s Výzvou na  OP KŽP, kód Výzvy: OP KZP-PO4-SC431-
2015-6 zameraná na zníženie energetickej náročnosti budov a bude slúžiť vo verejnom 
záujme. 

 
B.17     v súlade  s § 9 ods. 3  písm. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného 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  majetku a to: 
 

odpredaj hnuteľného majetku PSK ( Technická projektová a realizačná dokumentácia 
fotovoltaického strešného systému ) pre mesto Svidník za subjekt:  
„  Materská škola, Ul. 8. mája, 089 01 Svidník “   
 
do vlastníctva kupujúceho  –  Mesto Svidník ,Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník,         
za kúpnu cenu celkom 1,00 €.   
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Vyhotovená Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného 
systému bola vyhotovená v súlade s Výzvou na  OP KŽP, kód Výzvy: OP KZP-PO4-SC431-
2015-6 zameraná na zníženie energetickej náročnosti budov a bude slúžiť vo verejnom 
záujme. 

 
B.18    v súlade  s § 9 ods. 3  písm. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného majetku, ktorým je 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
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 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  majetku a to: 
 

odpredaj hnuteľného majetku PSK ( Technická projektová príprava budov v meste 
Medzilaborce ) pre objekt: „ Mestský úrad, Mierová 326, 068 01 Medzilaborce“   
 
do vlastníctva kupujúceho  –  Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce,     
za kúpnu cenu celkom 1,00 €.   
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Vyhotovená Technická projektová príprava budov v meste Medzilaborce bola vyhotovená 
v súlade s Výzvou na  OP KŽP, kód Výzvy: OP KZP-PO4-SC431-2015-6 zameraná na 
zníženie energetickej náročnosti budov a bude slúžiť vo verejnom záujme. 

 
B.19    v súlade  s § 9 ods. 3  písm. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného 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  majetku a to: 
 

odpredaj hnuteľného majetku PSK ( Technická projektová príprava budovy ) pre objekt:         
„ Materská škola, Matice Slovenskej 740/7, Stropkov“   
 
do vlastníctva kupujúceho  –  Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov, za kúpnu cenu 
celkom 1,00 €.   
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Vyhotovená Technická projektová príprava budovy bola vyhotovená v súlade s Výzvou na  
OP KŽP, kód Výzvy: OP KZP-PO4-SC431-2015-6 zameraná na zníženie energetickej 
náročnosti budov a bude slúžiť vo verejnom záujme. 

 
B.20    v súlade  s § 9 ods. 3  písm. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného 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  majetku a to: 
 

odpredaj hnuteľného majetku PSK ( Technická projektová príprava budovy ) pre objekt:         
„ Základná škola, Tatranská Lomnica č.123 “   
 
do vlastníctva kupujúceho  –  Mesto Vysoké Tatry,  Starý Smokovec č.1, 062 01 Starý 
Smokovec, za kúpnu cenu celkom 1,00 €.   
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Vyhotovená Technická projektová príprava budovy bola vyhotovená v súlade s Výzvou na  
OP KŽP, kód Výzvy: OP KZP-PO4-SC431-2015-6 zameraná na zníženie energetickej 
náročnosti budov a bude slúžiť vo verejnom záujme. 
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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  
 
zriadenie bezodplatného vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku povinného 
z vecného bremena – Mesto Prešov, zapísanom na LV č. 6492, k. ú. Prešov, a to: 
   
na pozemkoch registra C KN: 
parcelné č. 14624, ostatné plochy o výmere 1471 m2,  
parcelné č. 14791, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6729 m2,  
(ďalej len „slúžiace pozemky“) 
  
ťarchy: bez zápisu 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1,     
 
v súvislosti s realizáciou stavby – tréningová zimná športová hala,   
   
spočívajúce v práve povinného z vecného bremena  
a) strpieť umiestnenie vodovodného potrubia (diely č.1 a diel č.2) a  kanalizačného potrubia 

(diel č.3) a ich  príslušenstva na slúžiacich pozemkoch,   
b) strpieť vstup a vjazd opravneného I a oprávneného II z vecného bremena na slúžiace 

pozemky pri umiestnení, prevádzke, údržbe a  kanalizačného potrubia a ich  príslušenstva,  
c) zdržať sa konania, ktoré by opravnenému I a oprávnenému II z vecného bremena vo výkone 

jeho práv z vecného bremena,   
 
a  to včetko v rozsahu v rozsahu stanovenom geometrickým plánom číslo 87/2016 zo 
dňa10.11.2016 vyhotoveným dňa 10.11.2016 a autorizačne overeným 11.11.2016 – Ing. Juraj 
Jech – GEOPROJEKT, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, IČO: 37 710 915, úradne overeným 
Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor dňa dňa 01.12.20165 pod číslom G1-2060/16, 

  
v prospech oprávneného z vecného bremena I – podielového spoluvlastníka v podiele 51/100 
a oprávneného z vecného bremena II – podielového spoluvlastníka v podiele 49/100                          
stavby súpisné číslo 14636, tréningová zimná športová hala na parcele registra C KN, parcelné 
číslo 14806, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2639 m2, zapísanej na LV č. 16596, 
katastrálne územie Prešov, obec Prešov, okres Prešov. (V súčasnosti sú podielovými 
spoluvlastníkmi stavby  1. KEN-EX spol. s r.o. v podiele 51/100 a 2. PSK v podiele 49/100.)  

 
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 bezodplatného vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku povinného 
z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, 
ktorý je vedený v účtovnej evidencií Úradu PSK, zapísanom na LV č. 16357,  k. ú. Prešov, 
obec Prešov, okres Prešov a to:  

 
na pozemkoch registra C KN: 
parcelné číslo 14795/3, ostatné plochy o výmere 1415 m2,  
parcelné číslo 14795/6, ostatné plochy o výmere 1221 m2,  
parcelné číslo 14795/7, ostatné plochy o výmere 140 m2, 
parcelné číslo 14795/10, ostatné plochy o výmere 68 m2, 
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(ďalej len „slúžiace pozemky)  
  
spoluvlastnícky podiel: 1/1,     
 
v súvislosti s prevádzkovaním a  údržbou stavby „tréningová zimná športová hala“ a jej 
príslušenstva,  
 
spočívajúce v povinnosti povinného bremena:   
 
a) strpieť vstup, prechod a prejazd slúžiacich pozemkoch  

 
b) zdržať sa konania, ktoré by opravnenému z vecného bremena bránilo vo výkone jeho práv 

z vecného bremena   
  

v prospech oprávneného z vecného bremena – podielového spoluvlastníka stavby súpisné číslo 
14636, tréningová zimná športová hala na parcele registra C KN, parcelné číslo 14806, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2639 m2, v spoluvlastníckom podiele 51/100, zapísanej 
na LV č. 16596, katastrálne územie Prešov, obec Prešov, okres Prešov. (V súčasnosti je                        
KEN-EX spol. s r.o. podielovými spoluvlastníkom stavby v podiele 51/100.) 

 
A.3 predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
 s majetkom PSK“ v platnom znení a v súlade s ods. 1, 2 a 3 „Príkazného listu predsedu PSK č. 
 16991/2016“ zo dňa 13. 07. 2016 schváliť:  

 
1. zriadenie odplatného vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku vo výlučnom 

vlastníctve povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 
2, Prešov, IČO: 37870475, v správe v správe Správy a údržby ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 08005 Prešov, zapísanom na LV č. 283, k. ú. 
Bardejovská Nová Ves, a to: 

 
 pozemku registra CKN: 

 - parcelné číslo 265/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18939 m2, 
 
 ťarchy: Vecné bremeno: spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena na 

pozemku parcela CKN 265/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18939m2 v rozsahu 
541m2 podľa geometrického plánu č. 38/2014 zo dňa 24.07.2014 vyhotovenom 
GEOTEAM-M.Z.: 

 a) strpieť umiestnenie podzemného kanalizačného potrubia vrátane jeho ochranného 
pásma, jeho užívanie a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 

 b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (pešo, vozidlami, mechanizmami) oprávneného z 
vecného bremena a ním poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnej 
nehnuteľnosti v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, 
prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly podzemného kanalizačného 
potrubia,  

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

 v prospech Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36570460, Komenského 
50, 042 48 Košice - Zmluva o zriadení vecného bremena č. 88-4100/2100ZVB/2015 z 
10.12.2015- V 306/2016 zo dňa 16.06.2016 

 
na umiestnenie inžinierskych sietí – podzemného plynového potrubia pod cestnou 
komunikáciou III/3533, v súvislosti s realizáciou stavby – plynová prípojka k rodinnému 
domu, spočívajúce v povinnosti: 
a) strpieť umiestnenie inžinierskych sietí vrátane ich ochranného pásma, ich užívanie 
a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľností, 
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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, 
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 116/2016 zo dňa 07. 11. 2016 
vyhotovenom Jaroslavom TRUDIČOM - GEO T&T, Partizánska 3764/45, 085 01 
Bardejov, IČO 3451339621, úradne overeným Okresným úradom Bardejov, katastrálny 
odbor dňa 14. 11. 2016 pod č. G1-739/2016 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Ing. Juraja Novotného, Pod Šibeňou horou 
1481/14, 08501 Bardejov, za odplatu 185,00 €. 
 
Všeobecná hodnota práv a závad stanovená znaleckým posudkom č. 112/2016 
vyhotovenom Ing. Miroslavom Lissým, Mokroluh 48, 086 01 Rokytov, v zmysle 
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov predstavuje 185,00 € (slovom: stoosemdesiatpäť Eur). 
 

2. zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z 
vyčíslených nákladov povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, min. 
500,00 €, a to v prípade, že 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. Oprávnený je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo 
zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.    

 
A.4 predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
 s majetkom PSK“ v platnom znení a v súlade s ods. 1, 2 a 3 „Príkazného listu predsedu PSK                 
 č. 16991/2016“ zo dňa 13. 07. 2016 schváliť:  

 
1. zriadenie budúceho odplatného vecného bremena (in rem) 
 a) zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku - budúceho povinného 

 z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
 37870475, a to v k. ú. Orkucany, zapísanom na LV č. 109, na pozemku registra EKN:   

  - parcelné číslo 1350/2, orná pôda o výmere 48689 m2 
  - parcelné číslo parcely 1355, trvalé trávnaté porasty o výmere 10128 m2 
  
  ťarchy: bez zápisu  
  
 b) zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku – 

 budúceho povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, 
 Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Spojenej školy, SNP 16, 
 Sabinov, a to v k. ú. Sabinov, zapísanom na LV č. 1421, na pozemku registra CKN: 

 
  - parcelné číslo parcely 2665/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 10337 m2 
 
  ťarchy:  

  Zriaďuje sa zákonné vecné bremeno v zmysle §151o Občianskeho zákonníka a  
  §10ods.1)a 5) zákona NR SR č.656/2004 Z.z. v znení novely č.293/2009 Z.z. v  
  prospech Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91 Košice,  
  IČO:36599361,spočívajúce v práve vstupu na pozemok C KN č.2665/31 za účelom 
  umiestnenia, prevádzky, údržby a oprav energ. zariadení v rozsahu podľa GP  
  č.31/2010,Z-1215/2011 
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 na umiestnenie stavby – „Preložka vedenia VN 22kV Sabinov“ spočívajúce v povinnosti:  
   

a) trpieť umiestnenie stavby, vrátane ochranného pásma,    
b) trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, prechod a prejazd 

oprávneného cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách 
stavby vrátane ochranného pásma,  

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

v rozsahu stanovenom geometrickým plánom po ukončení stavby 
  

 v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – AZOR KAPPA s.r.o., 
Scherffelova 38, 058 01 Poprad, IČO:  46 139 982 za odplatu stanovenú znaleckým 
posudkom. 

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

vyčíslených nákladov budúcim povinným na uvedenie nehnuteľností do pôvodného 
stavu, min. 3500,00 €, a to v prípade, že oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutých 
nehnuteľností, 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. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení a v súlade s ods. 1, 2 a 3 „Príkazného listu predsedu PSK č. 
16991/2016“ zo dňa 13.07.2016 schváliť:  
 
1. zriadenie odplatného vecného bremena (in rem) povinného z vecného bremena Prešovský 

samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby 
ciest PSK, zapísanom na LV 1019 k.ú. Domaňovce, a to: 
 

        pozemku registra C KN, parcelné číslo 603/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
1684 m2 

 
ťarchy: bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 
na umiestnenie inžinierskych sietí – umiestnenie podzemného kanalizačného potrubia, v 
súvislosti s realizáciou stavby “Kanalizácia a ČOV Domaňovce“ spočívajúce 
v povinnosti: 

 
a) strpieť umiestnenie podzemného kanalizačného potrubia vrátane jeho 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 podzemného kanalizačného 
potrubia, 

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

 
v rozsahu 40 m2 podľa geometrického plánu číslo 12/2017 zo dňa 06.03.2017, 
vyhotovenom Ing. Miloš Ondruš, GeoFix, Bruselská 10, 040 13 Košice 040 13, IČO: 461 
93 600, úradne overenom Okresným úradom Levoča, Odbor katastrálny dňa 15.03.2017 
pod č. G1-68/17, 
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v prospech oprávneného z vecného bremena – Obec Domaňovce, Domaňovce 92, 053 02 
Spišský Hrhov, IČO: 00329037, za jednorazovú odplatu 1,00 €, 

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

vyčíslených nákladov povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, min. 
500,00 €, a to v prípade, že 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, najneskôr však do 60 dní 
odo dňa ukončenia činnosti v súlade s platnou legislatívou. Prípadné nesplnenie tejto 
podmienky bude mať za následok nesúhlas s vydaním kolaudačného rozhodnutia. To 
neplatí, ak táto reštitúcia zo strany oprávneného nie je možná, za predpokladu, že 
oprávnený bezodkladne informuje o tejto skutočnosti povinného a uhradí mu vzniknutú 
škodu v plnom rozsahu. Oprávnený je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie 
bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení. 

 
B. r u š í 

  
uznesenie Komisie pre správu majetku pri Zastupiteľstve PSK č. 22/2017 zo dňa 08.02.2017,                   
v bode I.B.11 

 
 
 
V Prešove dňa 20.03.2017 
 
 
 
 
______________________                                            ______________________________________             
   Ing. Štefan Matejčík                                                                  PhDr. Vladimír Ledecký                    
       sekretár komisie                                                     predseda Komisie správy majetku pri ZPSK  
 
 
Zapísal:                                                                           Za overovateľov: 
 
 
______________________                                             _____________________________________     
      Mgr. Pavol Kožár                                                                         Ing. Anton Gašpar 
vedúci odd. správy majetku                                                                     člen komisie 
 
 
                                                                                                                           
                                                                                          _____________________________________  
                                                                                                           JUDr. Stanislav Ižarik   
                                                                                                                     člen komisie 


