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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

         
                      

Uznesenie č. 24/2017 
z 24. riadneho zasadnutia komisie zo dňa  23. 05. 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.3.1, B.4.2, B.5.1, B.10.B.1, B.11.B.2, B.12.B.1, 

B.13.B.1, B.14.B.1  tohto uznesenia je prebytočný 
  
A.2 prenajímaný majetok uvedený v bode B.6 a B.8 tohto uznesenia je dočasne prebytočný 
 
 
B. s c h v á l i ť  
 
B.1  prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – TATRAN Prešov, 
 spol. s r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov, IČO: 36 475 807 a to:  

 
pozemkov registra CKN v k. ú. Prešov: 
- parcelné číslo 262/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 481 m2,  
- parcelné číslo 262/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 336 m2, 
- parcelné číslo 262/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 687 m2, 
 
nebytový priestor č. 12-1, vchod č. 1, prízemie: 
k. ú. Prešov, zapísaný na LV č. 16579, súpisné číslo 13910, druh stavby – administratívna 
budova, na pozemku registra CKN, parcelné číslo 262/8,  
 
do výlučného vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 
Prešov, IČO: 37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy – Hotelová akadémia, Baštová 
32, 080 05 Prešov  
 

a 
 

podiel nebytového priestoru č. 12-1, vchod č. 1, prízemie na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu  vo výške 571/1032 
 
do podielového spoluvlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 
2, Prešov, IČO: 37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy - Hotelová akadémia, 
Baštová 32, 080 05 Prešov,  
 
príslušenstvo: plot z východnej a severovýchodnej strany, spevnené plochy  
 
za celkovú kúpnu cenu 350.000,00 €. 
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Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 166/2016 zo 
dňa 12. 10. 2016, vyhotovenom Ing. Antonom Lukáčom, Kapušianska 6, 080 06 Ľubotice 
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov, predstavuje 456.000,00 € 

B.2 prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho - Obec Kvačany, 
 Kvačany 48, 082 41 Bajerov, IČO: 00327310, a to:  

 
pozemkov registra CKN v k. ú. Kvačany: 
- parcelné číslo 1753, ostatné plochy, o výmere 11000 m2,  
- parcelné číslo 1754, ostatné plochy, o výmere 3816 m2 
 
(Celková výmera pozemkov predstavuje 14816 m2) 

 
do výlučného vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 
Prešov, IČO: 37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy - Správy a údržby ciest 
Prešovského samosprávneho kraja, za celkovú kúpnu cenu 1,00 €  

 
B.3.1    odňatie nehnuteľného majetku zo správy Obchodnej akadémie v Bardejove,  zapísaného na 

LV č. 10819, k. ú. Bardejov,  a to: 
 

pozemok:  registra C KN, parcelné číslo 846, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1513 m2, 
 
stavba:      BUD. OBCHOD.AKAD. súpisné číslo 80 na pozemku registra C KN parcelné číslo 

846, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1513 m2, s príslušenstvom:                                     
plot a spevnené plochy.  

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1,  
 
ťarchy: bez zápisu,   
 
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. 10/2016  zo 
dňa 5.4.2016, vyhotoveným znalcom Ing. Jozefom Fedorkom, v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, 
predstavuje 1.079.527,92 €, z toho stavba s príslušenstvom 959.199,03 €, pozemky 
120.328,89 €, pri jednotkovej cene pozemkov 79,53 €/m2. 

 
  B.3.2  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.3.1 tohto uznesenia 
 
2. Účastník zmluvného vzťahu -  kupujúci :  
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Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
záujemca , ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho 
územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná 
hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 

3.  Podmienka podľa bodu 2. t. j.  povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora  musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.  
 

4.  Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 
 

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

 
b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady 

ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za 
vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho 
poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod. 

 
c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení 

celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)   
 
d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny 

a ostatných nákladov podľa písm. a) a b). 
 

5.  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 – OA Bardejov, k.ú. Bardejov – 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   
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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.) 

– 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) Podmienkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že víťaz o.v.s. je 

zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto registri 
zapísaný v zmysle bodu 2. 

 
h) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. f) 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 .  

 
i)   V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, 

ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  
 
j)  Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 

odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 
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6.  Ohliadka majetku:  

 
a) Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním 

návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Irenou Haleckou, riaditeľkou Obchodnej 
akadémie v Bardejove  (tel.: 054-4722384, mobil: 0903 623 787).           

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

 
B.4      1. Odňatie nehnuteľného majetku zo správy Domova pre seniorov, Mierová 88,064 01 Stará 

Ľubovňa uvedeného v bode B.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, predaj nehnuteľného majetku a to:  
 
inžinierskeho objektu STL - prípojky plynu o dĺžke 205,11 m, ktorá pozostáva z dvoch 
častí. 
  
1. Od bodu napojenia na Okružnej ulici až po plot areálu Domova pre seniorov v dĺžke 

168,78 m. Táto časť sa nachádza prevažne na cudzích pozemkoch a to na pozemku 
Mesta Stará Ľubovňa, parc. č. 3469/1 zapísanom na LV č. 3696 a pozemku MVDr. 
Magdalény Bodnárovej, parc. č. 7032 zapísanom na LV č. 9086 (spolu o dĺžke 157,64 
m). Ďalej prechádza cez prístupovú cestu k Domovu pre seniorov, ktorá leží na 
pozemkoch registra C KN  vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, 
zapísaných na LV č. 3301, parc. č. 3014/3 (dĺžka potrubia 9,07 m) a parc. č. 3014/360 
(dĺžka potrubia 2,07 m) v k. ú. Stará Ľubovňa. 

2. Od plota areálu po plynový uzáver v dĺžke 36,33 m. Táto časť sa nachádza na 
pozemkoch registra C KN vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, zapísaných 
na LV č. 3301, na parcelách č. 3014/367, 3014/254, 3014/370, zapísaných na LV č. 
3301 v k. ú. Stará Ľubovňa, 

 
ťarchy: bez zápisu, 
 

do vlastníctva kupujúceho – SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 
IČO: 35910739, za kúpnu cenu 1,00 €. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Odpredajom tejto plynovej prípojky sa Domov pre 
seniorov zbaví nákladov na pravidelnú údržbu (revízie, skúšky, odborné prehliadky) a opravy, 
ktoré je povinný zabezpečovať vlastník potrubia. Prevažná časť STL - prípojky plynu (157,64 
m) požadovanej na odkúpenie sa nachádza na cudzom pozemku. 
 

B.5      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 Obcou Hertník, Hertník  č. 162, 
086 42 Hertník, IČO: 00322024, bez vzájomného finančného vyrovnania nasledovne: 
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1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva zo svojho výlučného vlastníctva a Obec 

Hertník nadobúda do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok v k. ú. 
Hertník, a to:   

 
 pozemky registra CKN: 

- parcelné číslo 1034/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 284 m2,  
- parcelné číslo 1034/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 698 m2,  
- parcelné číslo 1034/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 105 m2, 
- parcelné číslo 854 zastavané plochy a nádvoria o výmere 218 m2, 
 

 pozemky registra EKN: 
- parcelné číslo 1685/100, ostatné plochy o výmere 9188 m2, 
- parcelné číslo 1685/101, orná pôda o výmere 5492 m2,  
 

(Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 15.985 m2.) 
 

2. Obec Hertník odovzdáva zo svojho výlučného vlastníctva a Prešovský samosprávny 
kraj nadobúda do svojho výlučného vlastníctva, ktorý zveruje do správy – Správy 
a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 08005 Prešov nehnuteľný majetok zapísaný v k. ú. 
Hertník, a to: 
 
pozemky registra CKN: 

- parcelné číslo 1032/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4084 m2, 
- parcelné číslo 1035/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1363 m2, 
- parcelné číslo 452/3, záhrady o výmere 8 m2,  

 
(Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 5.455 m2.) 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Majetkovo – právne vyporiadanie pozemkov pod 
cestnými komunikáciami III. triedy - III/3491 a III/3493 a pozemkami pod chodníkmi 
a miestnou komunikáciou. 

 
B.6    trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s 

§ 9a) ods.9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení  
neskorších predpisov nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja 
v správe správcu –  Gymnázium Antona Prídavka, Komenského 40, 083 01 Sabinov, IČO: 
00161152, rozpočtová organizácia, a to: 
 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 2419, k. ú. Sabinov,  a to: 
 
pozemok registra CKN: 
parcelné číslo 627/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 978 m2 
parcelné číslo 627/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2327 m2 

 
(Celková výmera pozemkov predstavuje 3305 m2.) 
 
stavba: škola súpisné číslo 1155 na pozemku registra C KN parcelné číslo 627/2, zastavané 
plochy a nádvoria, výmera prenajímaných priestorov 3385,96 m2 
 
hnuteľný majetok nachádzajúci sa v budove školy využívaný na zabezpečenie účelu nájmu 
v obstarávacej cene ............................. €,  
 
do nájmu nájomcu – Deutsch-Slowakische Akademien, a.s., so sídlom Školská 136/5, 
Brezno 977 01,  IČO: 47 342 242, za nižšie uvedených podmienok:  
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- Výška nájomného za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku bez platieb za energie 

a služby spojené s nájmom:  1 € za celú dobu nájmu, pri čom sa nájomca zaväzuje 
vynaložiť v súvislosti s plnením účelu nájmu investície v minimálnej hodnote 
100.000,- € v časovom rozsahu prvých 3 rokov od nadobudnutia účinnosti nájomnej 
zmluvy. 
 

- Účel nájmu: užívanie predmetu nájmu nájomcom ako zriaďovateľom Gymnázia a ich 
využívanie školou pri jej vlastnej činnosti ako školy zaradenej do siete škôl a školských 
zariadení  v súlade s účelovým určením majetku.  

 
- Doba nájmu:  doba určitá 15 rokov od 1.9.2017.  
 
- Nájomca je povinný na svoje náklady a nebezpečenstvo vykonať akúkoľvek údržbu a 

opravy predmetu nájmu (vrátane akýchkoľvek skúšok, kontrol, revíznych správ a pod.), tak 
aby bola zachovaná užívania schopnosť predmetu nájmu v rozsahu stanovenom 
príslušnými právnymi predpismi a nájomnou zmluvou, s výnimkou závažných závad 
nehnuteľností, napr. porúch statiky a iných závad súvisiacich so životnosťou stavieb počas 
celej doby nájmu. Nájomca zabezpečí na svoje náklady poistenie prenajatého majetku 
a bude uhrádzať prípadnú daň z nehnuteľností. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Užívanie nehnuteľností a hnuteľných vecí nájomcom ako zriaďovateľom Gymnázia a ich 
využívanie školou pri jej vlastnej činnosti ako školy zaradenej do siete škôl a školských 
zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR a s tým 
súvisiace záväzky nájomcu ako nového zriaďovateľa Gymnázia Antona Prídavka, 
Komenského 40, 083 01 Sabinov  v súvislosti so zmenou zriaďovateľa školy od 1.9.2017 
medzi Prešovským samosprávnym krajom a Deutsch-Slowakische Akademien, a.s., 
schválenou na 24. zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 11.04.2017 
Uznesením č. 483/2017, a to najmä garantovanie ústavného práva na vzdelanie, zachovanie 
bezplatného štúdia a kontinuita zmluvných a pracovnoprávnych vzťahov. 

 
B.7 zmenu uznesenia z 18. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 354/2016 zo dňa 07. 06. 2016, 

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

 
 vypúšťa sa text v bode B. ods. 1. a nahrádza sa textom v tomto znení: 
 
 v bode B. ods. 1. 
 
 vypúšťa sa text: 
 

1. úsek účelovej komunikácie v k. ú. Levoča (Levoča - Mariánska hora) v staničení 1,770 
km až 4,676 km, vrátane súčastí tejto komunikácie v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu 
1,00 €   

 
 a nahrádza sa textom: 
 

1. úsek účelovej komunikácie v k. ú. Levoča (Levoča - Mariánska hora) v staničení 1,770 km 
až 4,049 km a 4,297 až 4676 km v celkovej dĺžke 2658 m, vrátane súčastí tejto 
komunikácie v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu 1,00 €   
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B.8   zmenu znesenia z 23. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 491/2013 zo dňa 09. 04. 2013, k nájmu 
nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa, kde  v časti B. schvaľuje sa 
mení odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku k zmluve, najskôr od 1.7.2017 predmet nájmu 
nasledovne:  

 
vypúšťa sa text: 

 
„Predmet nájmu: 
nebytové priestory – kancelárie č. miestnosti 4.37 a 4.38 vrátane vybavenia hnuteľným 
majetkom potrebným na zabezpečenie účelu nájmu o celkovej výmere 40,86 m2, nachádzajúce 
sa na IV. poschodí administratívnej budovy Úradu PSK, na Námestí mieru 2 v Prešove, 
budova súpisné číslo 5043 na pozemku registra KNC parc.č.852/1 - zastavané plochy 
a nádvoria, evidovanej na  LV č. 13515, katastrálneho územia Prešov,“  

 
a nahrádza sa textom v tomto znení:  

 
„Predmet nájmu: 
nebytové priestory – kancelárske a spoločné priestory  o celkovej výmere 121,46 m2 
v administratívnej budove Úradu PSK na Námestí mieru 2 v Prešove, budova súpisné číslo 
5043 na pozemku registra KNC parc.č.852/1 - zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na  LV 
č. 13515, katastrálneho územia Prešov a to v rozsahu: 
kancelárie na VI. poschodí budovy vrátane vybavenia hnuteľným majetkom potrebným 
na zabezpečenie účelu nájmu -  miestnosti č.: 6.44 o výmere 20,35 m2 

6.45 o výmere 20,48 m2 
6.46 o výmere 20,48 m2 
6.47 o výmere 20,35 m2 

 
Kancelárske priestory spolu:     81,66 m2,  
Percentuálny podiel na spoločných priestoroch (1,27 %): 39,80 m2“ 
 

B.9  zmenu uznesenia z 5. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 62/2014 zo dňa 24.06.2014, 
k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK v znení uznesenia z 20. zasadnutia 
Zastupiteľstva PSK č. 394/2016 zo dňa 23.08.2016, v časti B. schvaľuje, v bode B.14 
nasledovne:   

 
vypúšťa sa text v bode B.14 a nahrádza sa textom: 

 
 B.14 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove,a to:                     
 

a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
230 m2, zapísaného na LV č. 12495, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7440 / 
85535 (zastavaný pozemok) 

 
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2, 

zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7440 / 212839       
(priľahlý pozemok) 

 
ťarchy: bez zápisu  

 
a jeho prevod v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do bezpodielového spoluvlastníctva 
kupujúcich – Marek Nemoga, rodné priezvisko Nemoga, miesto trvalého pobytu                               
17. novembra, 8687/174, 080 01 Prešov a manželka Bc. Jana Nemogová, rodné 
priezvisko Petrášová, miesto trvalého pobytu 17. novembra, 8687/174, 080 01 Prešov,                                             
za kúpnu cenu 997,05 €, pri cene 23,00 €/m2. 
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Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 296/2013 
zo dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky 
MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 828,36 € 
(pri cene zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci sú bezpodielovými spoluvlastníkmi bytu číslo 14, vchod číslo 174, 3. mezanín 
bytového domu súpisné číslo 8687 na pozemku registra C KN s parcelné číslo 5748, LV 
č. 9047, k. ú. Prešov a podielu 7440 / 85535 na spoločných častiach a spoločných 
zaradeniach domu, spoluvlastnícky podiel 1/1. 

 
B.10  mení a dopĺňa   
 

uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 116/2014 zo dňa 28.10.2014, k schváleniu 
prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a k  schváleniu podmienok obchodnej verejnej 
súťaže  nasledovne: 
 
vypúšťa sa text uznesenia v bode A, B a nahrádza sa textom :    
 
A. k o n š t a t u j e  
 
 prevádzaný majetok uvedený v bode  B.1 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   
 
B.1    odňatie nehnuteľného majetku zo správy Knižnice P.O. Hviezdoslava  v Prešove, 

zapísaného na LV  č. 818, k.ú. Prešov, a to:                    
 

pozemku:  
parcela registra CKN, číslo parcely 596, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 962 m2, 
 
novovytvorená parcela registra CKN, číslo parcely 595/2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 180 m2, v podiele ½, 
novovytvorená parcela registra CKN, číslo parcely 597/1, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 979 m2,  
 
vytvorené podľa geometrického plánu č. 78/2014 zo dňa 27.6.2014, vyhotoveným 
GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova č. 3, 080 01 Prešov, IČO: 36485985, úradne 
overeným Okresným úradom Prešov -  Katastrálny odbor dňa 01.07.2014 pod číslom 
G1-951/2014 
 
stavby:  Dielne, súp. číslo 3268 na parc. registra C KN číslo parcely 596 - uličná časť 
         Dielne, súp. číslo 3268 na parc. registra C KN číslo parcely596 - dvorová časť 
  Garáž so skladom bez súpisného čísla  na parc. registra C KN číslo parcely 

597/1, nezakreslený v katastrálnej mape 
 
vonkajších úprav: spevnené plochy 
 
ťarchy: bez zápisu 
 
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.  
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Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 
65/2014 zo dňa 6.10.2014, 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 984.651,96 € (stavby 772.595,25 € , pozemky 
212.056,71  pri cene za pozemok 104,41 €/m2). 
 

B.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.1 tohto uznesenia 
 
2.  Účastník zmluvného vzťahu -  kupujúci :  
 

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. 
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov záujemca , ktorý nie je subjektom verejnej správy                     
a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže 
byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo 
iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 
100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora 
podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
3. Podmienka podľa bodu 2. t. j.  povinnosť byť zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora  musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.  
 
4. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých 

vyhlasovateľ trvá: 
 

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

 
b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane 

úhrady ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. 
nákladov za vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s 
úhradou správneho poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra 
nehnuteľností a pod. 

 
c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po 

zaplatení celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)   
 
d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej 

ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b). 
 
5.   Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
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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 a Dielne – Knižnica P.O.H. 

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 č. 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.) 

– 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. 
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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)  Podmienkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že 

víťaz o.v.s. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má 
povinnosť byť v tomto registri zapísaný v zmysle bodu 2. 

 
h) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v  lehote podľa písm. f) 

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 .  

 
i)   V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten 

návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  
 
j)   Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje 

právo odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 
 

  6. Ohliadka majetku:  
 

a) Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred 
podaním návrhu po telefonickom dohovore – Mgr. Marta Skalková, 
riaditeľka Knižnice P.O.H Prešov tel.: 051/77 33 009.  

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

B.11      mení a dopĺňa   
 
 uznesenie z 12. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 222/2015 zo dňa 25. 08. 2015 v znení 
 uznesenia z 22. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 440/2016 zo dňa 12. 12. 2016, k schváleniu 
 prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej 
 súťaže v časti A. konštatuje a v časti B. schvaľuje, nasledovne: 
 

vypúšťa sa text uznesenia v bode A, B a nahrádza sa textom :    
 

A. k o n š t a t u j e,  ž e  
 
 prevádzaný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   
 



13 
 

B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Strednej odbornej školy, Sládkovičova 
2723/120, Snina, 069 01 Snina, IČO: 37878247, uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia 

 
B.2 prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Prešovského samosprávneho 

kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, zapísaného na LV č. 1970, k. ú. 
Snina a to: 

 
 pozemku registra CKN: 
 číslo parcely 7522/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 735 m2 
 číslo parcely 7522/26, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2753 m2 
 
 stavba: kuchyňa vrátane príslušenstva, súpisné číslo 3974 na parcele 7522/6 
 
 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. 22/2015 

zo dňa 11. 02. 2015, vyhotoveným znalcom Ing. Janou Ihnátovou v zmysle vyhlášky MS 
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 326.000 €, 
z toho stavba, prípojky IS, plot, spevnené plochy a obrubníky  257.077,13 €, pozemky 
68.783,26 €, pri cene pozemkov 19,72 €/m2. 

 
  B.3  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. Účastník zmluvného vzťahu -  kupujúci :  
 

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov záujemca , ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť 
nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných 
majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000,- € 
len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
 3.  Podmienka podľa bodu 2. t. j.  povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného 

 sektora  musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.  
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 4. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ 
 trvá: 

 
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo 
 výške 163.000,00 €, 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). 
 

5.  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 - kuchyňa a pozemky, k. ú. Snina - 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 ...   
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– 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.) 

– 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) Podmienkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že víťaz 

o.v.s. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť 
v tomto registri zapísaný v zmysle bodu 2. 

 
h) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. f) 

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 .  

 
 
i)   V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, 

ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  
 
j)   Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje 

právo odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 
 

6. Ohliadka majetku:  
a) Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred 

podaním návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Štefan Ivan, riaditeľ Strednej 
odbornej školy v Snine (mob. 0907 996 915, tel. +421/577623309,  7622493).  

 
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
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B.12     mení a dopĺňa   
 

uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 254/2015  zo dňa 27.10.2015, k schváleniu 
prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a k  schváleniu podmienok obchodnej verejnej 
súťaže  nasledovne: 
 
vypúšťa sa text uznesenia v bode A, B a nahrádza sa textom :    
 
A. k o n š t a t u j e  
 
  prevádzaný majetok uvedený v bode  B.1 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e 

   
B.1   odňatie nehnuteľného majetku zo správy Spojenej školy, SNP 16, Sabinov, zapísaného 

na  LV  č. 1348, k.ú. Drienica, a to:                    
 

   stavby: lyžiarske výchovno-výcvikové stredisko, súpisné číslo 667 na pozemku 
registra C KN parcelné číslo 1638, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
338 m2, 
lyžiarske výchovno-výcvikové stredisko, súpisné číslo 668 na pozemku 
registra C KN parcelné číslo 1639, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
32 m2,  

s príslušenstvom: vodovodná prípojka, vodojem, kanalizačná prípojka, žumpa, NN 
prípojka, spevnené plochy, vonkajšie schody vstupné, vonkajšie schody bočné a 
vonkajšie osvetlenie, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
ťarchy:    bez zápisu,   
 
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. 
46/2015 zo dňa 21.06.2015 vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Vaľom, 
Lomnická 12, Prešov, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 145.523,30 €. 

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

 
B.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. 
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1. Predmet  zmluvy: 
− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1 tohto uznesenia 

 
2.  Účastník zmluvného vzťahu -  kupujúci :  
 
  Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  

 záujemca , ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa 
do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho 
územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná 
hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  

 
3.         Podmienka podľa bodu 2. t. j.  povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora  musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.  
 
4.      Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ 

trvá: 
 

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

 
b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady 

ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za 
vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho 
poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod. 

 
c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po 

zaplatení celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)   
 
d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny 

a ostatných nákladov podľa písm. a) a b). 
 

5.          Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

a)  Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK 
v sídle Prešovského samosprávneho kraja v termíne  do __ . __ . 20__  do  13:00  
hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:  

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

Sabinov – neotvárať!“  
 
     „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 č. 2 
080 01 Prešov 
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke 
podateľne Prešovského samosprávneho kraja.  
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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.) 

– 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) Podmienkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že víťaz 

o.v.s. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť 
v tomto registri zapísaný v zmysle bodu 2. 

 
h) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. f) 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 
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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 .  

 
i)   V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, 

ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  
 
j)  Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 

odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 
 

  6.       Ohliadka majetku:  
 
a) Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred 

podaním návrhu po telefonickom dohovore – Mgr. Mária Futejová, riaditeľka 
Spojenej školy v Sabinove, tel.: 051 4880 103.  
  

 b)  Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok. 
 
B.13      mení a dopĺňa   
 

uznesenie z 20. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 390/2016 zo dňa 23.08.2016, k schváleniu 
prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a k  schváleniu podmienok obchodnej verejnej 
súťaže  nasledovne: 
 
vypúšťa sa text uznesenia v bode A, B a nahrádza sa textom :    
 
A. k o n š t a t u j e  
 
  prevádzaný majetok uvedený v bode  B.1 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e 

 
B.1   odňatie nehnuteľného majetku zo správy Obchodnej akadémie, Komenského 1, 

Humenné,  zapísaného na LV č. 8358, k. ú. Humenné,  a to: 
 

pozemok registra CKN: 
 
parcelné číslo 4015, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 375 m2, 

parcelné číslo 4016, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 492 m2, 
parcelné číslo 4017, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 249 m2, 
parcelné číslo 4018, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 4122 m2, 
 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 5238 m2). 
 
stavba: Stavba súpisné číslo 39 na pozemku registra C KN parcelné číslo 4016 

zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 492 m2, (učebný pavilón č. 1), 
Stavba súpisné číslo 41 na pozemku registra C KN parcelné číslo 4015 
zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 375 m2, (učebný pavilón č. 3), 

Stavba súpisné číslo 41 na pozemku registra C KN parcelné číslo 4017 
zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 249 m2, (učebný pavilón č. 2), 

 

s príslušenstvom: Spojovacie prístrešky, Oplotenie Areálu Nám. Slobody k.ú. 
Humenné, Vodovodná prípojka,  Kanalizácia, Vodomerná šachta 2 ks, NN prípojka, 
Spevnené plochy – asfaltové pri hospodárskom pavilóne a vstupe, Spevnené plochy – 
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asfaltové pri učebnom pavilóne č. 1, Spevnené plochy – asfaltové pri učebnom 
pavilóne č. 2.  
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
ťarchy: bez zápisu,   
 
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. 33/216 
zo dňa 6.6.2016, vyhotoveným znalcom Ing. Ján Sitko, v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších 
predpisov, predstavuje 963.134,03 €, z toho stavby 795.256,13 €, pozemky 
167.877,90 €, pri jednotkovej cene pozemkov 32,05 €/m2. 
 

B.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.1 tohto uznesenia 

 
2.  Účastník zmluvného vzťahu -  kupujúci :  
 
  Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  

 záujemca , ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa 
do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho 
územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná 
hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  

 
3.         Podmienka podľa bodu 2. t. j.  povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora  musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.  
 
4.      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 
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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). 
 

5.          Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

a)  Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK 
v sídle Prešovského samosprávneho kraja v termíne  do __ . __ . 20__  do  13:00  
hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:  

  
 „Obchodná verejná súťaž – stavby (učebný pavilón č.1, 2, 3) s pozemkami, 

k.ú. Humenné v správe OA Humenné – 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 č. 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.) 
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– 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) Podmienkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že víťaz 

o.v.s. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť 
v tomto registri zapísaný v zmysle bodu 2. 

 
h) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. f) 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 .  

 
i)   V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, 

ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  
 
j)  Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 

odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 
 

  6.       Ohliadka majetku:  
 
a) Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred 

podaním návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Alenou Židovou, riaditeľkou 
Obchodnej akadémie v Humennom (tel.:057 775 2432, mobil: 0948 393 401).  
  

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

B.14 mení  a dopĺňa 
 

uznesenie z 21. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 407/2016 zo dňa 18.10.2016 
k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok 
obchodnej verejnej súťaže nasledovne:   
 
vypúšťa sa text v bode A. a B.  a nahrádza sa textom: 
 
A. k o n š t a t u j e, 
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      že prevádzaný majetok uvedený v bode B.1 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B.   s c h v a ľ u j e   

 
B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo  správy Obchodnej akadémie, Komenského 1, 

Humenné,  zapísaného na LV č. 8358, k. ú. Humenné,  a to: 
 

pozemok registra CKN: 
 
parcelné číslo 3352/1, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 1569 m2, 

parcelné číslo 3352/9, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere  99 m2, 
parcelné číslo 3355/5, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 516 m2, 
parcelné číslo 3355/7, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 2343 m2, 
parcelné číslo 3355/13, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 663 m2, 
parcelné číslo 3355/14, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 1604 m2, 
 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 6794 m2). 
 
stavba:  
školská jedáleň - súpisné číslo 1436 na pozemku registra C KN 3352/1, 
prechodová chodba ku školskej jedálni - súpisné číslo 6293 na pozemku registra 
C KN  3352/9 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
ťarchy:  
Pod Z 70/2006 zriaďuje sa vecné bremeno - povinnosť vlastníka nehnuteľnosti 
strpieť a právo spoločnosti Slovak Telecom, a.s. ako oprávneného z vecného 
bremena zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na 
dotknutých nehnuteľnostiach, vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, 
prevádzkovaním ,opravami a údržbou vedení na nehnuteľnostiach a vykonávať 
nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a 
iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po 
predchádzajúcej výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku parc.č. 3355/5, 
3355/7 zo dňa 28.12.2005. 
Pod V-1007/02 sa zriaďuje vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka 
parc.č. KN 3355/5,  3355/7, 3355/13, 3355/14 strpieť právo príjazdu a odjazdu 
po prístupovej komunikácií k bytovému domu na Ul. Komenského 1435/2 a 
zároveň strpieť existujúcu teplovodnú a vodovodnú prípojku na parc.č. 3354 v 
prospech vlasntíkov zapísaných na LV 7963 zo dňa 12.6.2002, Z 2562/14. 
Pod V-369/08 sa zriaďuje vecné bremeno - právo prechodu cez pozemok 3355/7 v 
prospech vlastníka pozemku parc.č. 3352/2, 3355/3, 3355/4, 3355/11, 3355/12 a 
to v rozsahu vyznačenom v GP č. G 90/2005 zo dňa 14.5.2005, zo dňa 3.3.2008, 
Rozhodnutie č. X-5/2013/Bi zo dňa 05.02.2013. 
 
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.  
 
Obmedzenia: V budove súpisné číslo 1436 na pozemku registra C KN 3352/1, 
zapísanej na LV č. 8358 je na nebytový priestor na 1.poschodí o rozlohe 967,50 
m2  uzatvorená „Zmluva o nájme nebytových priestorov a hnuteľných vecí č. 
12/2015 medzi prenajímateľom - Obchodná akadémia, Komenského 1, 
Humenné a nájomcom – Helena Kirešová, Mierova 68, Humenné“. Nájom je 
uzavretý na dobu neurčitú od 01.10.2015. 
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Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 
024/2016 zo dňa 04.05.2016 vyhotoveným znalcom Ing. Ján Sitko, v zmysle 
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
v znení neskorších predpisov, predstavuje 621.980,07 €, z toho stavby 
430.389.27 €, pozemky 191.590,80 €, pri jednotkovej cene pozemkov 28,20 
€/m2. 
 

B.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.1 tohto uznesenia 
 
2. Účastník zmluvného vzťahu -  kupujúci :  
 
Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. 
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov záujemca , ktorý nie je subjektom verejnej správy a 
ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže 
byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo 
iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 
100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora 
podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
3.  Podmienka podľa bodu 2. t. j.  povinnosť byť zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora  musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.  
 
4.  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)  
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5.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 
a)  Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu 
PSK v sídle Prešovského samosprávneho kraja v termíne  do __ . __ . 20__  do  
13:00  hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:  
  
„Obchodná verejná súťaž – stavby (školská jedáleň a prechodová chodba 
ku školskej jedálni s pozemkami, k.ú. Humenné v správe OA Humenné – 
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.) 
– 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 
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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) Podmienkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že 
víťaz o.v.s. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť 
byť v tomto registri zapísaný v zmysle bodu 2. 
 
h) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. f) 
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 .  
 
i)   V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten 
návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  
 
j)  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 – Ing. Alenou Židovou, riaditeľkou 
Obchodnej akadémie v Humennom (tel.:057 775 2432, mobil: 0948 393 401).           
 
d) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
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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 a v súlade s ods. 1, 2 a 3 „Príkazného listu predsedu PSK č. 
16991/2016“ zo dňa 13.07.2016 schváliť:  
 

1.   zriadenie bezodplatného vecného bremena (in personam) povinného z vecného bremena 
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Domova 
pre seniorov, Mierová 88,064 01 Stará Ľubovňa, na parcelách zapísaných na LV č. 3301, k. 
ú. Stará Ľubovňa a to: 
 
pozemky registra C KN: 
parcelné číslo 3014/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 789 m2,  
parcelné číslo 3014/254, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2932 m2,  
parcelné číslo 3014/360, ostatné plochy o výmere 127 m2,  
parcelné číslo 3014/367, ostatné plochy o výmere 1083 m2, 
parcelné číslo 3014/370, ostatné plochy o výmere 115 m2, 
 
ťarchy: bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
na uloženie inžinierskych sietí (plynárenských zariadení), spočívajúce v povinnosti 
povinného z vecného bremena:  
- strpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiaci pozemok, prechod 

a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena cez slúžiace 
pozemky pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách uvedenej siete a povinnosti 
zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému, alebo ním poverenej osobe vo výkone 
jeho práv z vecného bremena.  
 

v rozsahu geometrického plánu číslo 11/2017 zo dňa 15.02.2017, vyhotovenom Jánom 
Arendáčom – GEODÉZIA A-D, Mierová 110/76, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 403 20 481, 
úradne overenom Okresným úradom Stará Ľubovňa, Odbor katastrálny dňa 03.03.2017 pod 
č. G1-87/2017, 
v prospech oprávneného z vecného bremena – SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 
825 11 Bratislava, IČO: 35910739. 
 

   
2.   zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 1.000 €, a to v prípade, že 

oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej nehnuteľnosti, nehnuteľnosť 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. 
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A.2 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 budúceho 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 443, v k.ú. Vojňany, a to: 

 
   pozemku registra E KN, parcelné číslo 1063, ostatná plocha o výmere 6372 m2 

 
ťarchy: bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
na umiestnenie podperného bodu nadzemného elektrického vedenia NN v súvislosti 
s realizáciou stavby „Rozšírenie NN siete v obci Vojňany, lokalita : IBV Vojňany – Na 
česlicu“, spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena:  
- strpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby na 

slúžiaci pozemok, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo ním 
poverenej osoby cez slúžiaci pozemok pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách 
uvedenej stavby a povinnosti zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému, alebo ním 
poverenej osobe vo výkone jeho práv z vecného bremena podľa zmluvy a zákona č. 
251/2012 Z. z. o energetike. 

 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., 
Mlynská 31, 042 91 Košice, za jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom. 
 
Rozsah vecného bremena bude stanovený plochou v m2, na základe geometrického plánu 
vyhotoveného po ukončení stavby. Náklady za geometrický plán znáša budúci oprávnený. 

   
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, 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 budúceho oprávneného nie je možná, za predpokladu, že budúci 
oprávnený bezodkladne informuje o tejto skutočnosti budúceho povinného a uhradí mu 
vzniknutú škodu v plnom rozsahu. 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. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 

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

 
   pozemku registra E KN, parcelné číslo 2241/1, ostatné plochy o výmere  3397 m2,  
 
ťarchy: Zriaďuje sa vecné bremeno v prospech Mgr.Štefana Šutaja r.Šutaja 
(nar.22.9.1980) a MUDr. Lucie Šutajovej, r. Breznoščákovej (nar.12.3.1982), obaja bytom 
Francisciho 908/12, 058 01 Poprad na pozemky parc. KNC 1417/25, 1417/58, 1417/74, parc. 
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KNE 2241/1 spočívajúce v povinnosti a) trpieť uloženie podzemného kanalizačného potrubia 
vrátane jeho ochranného pásma, jeho užívanie a prevádzkovanie na slúžiacich pozemkoch, 
b) trpieť v nevyhnutnej miere vstup a vjazd oprávnených z vecného bremena na slúžiace 
pozemky dotknuté vecným bremenom pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách 
podzemného kanalizačného potrubia, c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávneným z 
vecného bremena vo výkone ich práv vyplývajúcich z vecného bremena, a to v rozsahu 
stanovenom GP 150/2016 podľa zmluvy o zriadení vecného bremena V 736/2017 zo dňa 
15.3.2017 - číslo zmeny 128/2017 

  
spoluvlastnícky podiel: 1/1,     
 
na umiestnenie inžinierskych sietí - uloženie podzemných vedení STL plynovej prípojky, 
vodovodnej prípojky, kanalizácie splaškovej a dažďovej vody, elektrickej prípojky, 
umiestnenie časti spevnených plôch a komunikácie v rozsahu určenom geometrickým 
plánom vyhotoveným po ukončení stavby „Polyfunkčný objekt“ spočívajúce v povinnosti 
povinného z vecného bremena:  
 
a) strpieť umiestnenie podzemných vedení STL plynovej prípojky, vodovodnej prípojky, 

prípojky kanalizácie splaškovej a dažďovej vody, elektrickej prípojky,  
 
b)  strpieť umiestnenie časti spevnených plôch a komunikácie, 
 
c) strpieť vstup a vjazd na pozemok, prechod a prejazd cez pozemok pri umiestnení, 

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

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

vyplývajúcich z vecného bremena, 
 

v prospech oprávneného z vecného bremena – MK Gastro Servis, s.r.o., IČO: 43 825 761, 
Donská 4086/3, Poprad-Veľká, a každého ďalšieho vlastníka (správcu)  za jednorazovú 
odplatu. 

 
Všeobecná hodnota za zriadenie vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom. 

   
2. zmluvnú pokutu pre budúceho oprávneného z vecného bremena vo výške 2.000,00 €, 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, 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 budúceho oprávneného nie je možná, za predpokladu, že budúci oprávnený 
bezodkladne informuje o tejto skutočnosti budúceho povinného a uhradí mu vzniknutú škodu 
v plnom rozsahu. Budúci 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. 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 budúceho odplatného vecného bremena (in personam) na nehnuteľnom majetku 
budúceho povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 
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Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, 
Jesenná 14, 08005 Prešov: 

zapísanom na LV 870, v k.ú. Koškovce, a to na  pozemku registra CKN: 
  parcelné číslo 544, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8538 m2, 
  parcelné číslo 773, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8470 m2, 

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

na umiestnenie inžinierských sietí – kanalizačného potrubia  súvislosti s realizáciou stavby 
„Koškovce KANALIZÁCIA – I. etapa – ŠIHOK I a ul. pri Laborci“  

      spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena:  
 
a) strpieť umiestnenie kanalizačného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, jeho užívanie 

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

poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnú nehnuteľnosť v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na 
účely opráv, údržby, kontroly kanalizačného potrubia, 

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývajúcich z vecného bremena, 
 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Obec Koškovce, Koškovce č. 11, 
067 12 Koškovce, za jednorazovú odplatu, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom. 
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 
stavby.  
Správa a údržba ciest PSK vyhlasuje, že dosiahnutie účelu sledovaného zriadením vecného 
bremena nie je možné z technického a vecného hľadiska dosiahnuť iným spôsobom než 
obmedzením vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zriadením vecného bremena. 

 
2. zmluvnú pokutu pre budúceho oprávneného vo výške 10 % z vyčíslených nákladov budúcim 

povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, min. vo výške 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, 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 budúceho oprávneného nie je možná, za predpokladu, že budúci oprávnený 
bezodkladne informuje o tejto skutočnosti budúceho povinného a uhradí mu vzniknutú škodu 
v plnom rozsahu. 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:  
 

3. 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 správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, 
Jesenná 14, 08005 Prešov: 
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zapísanom na LV 645, v k.ú. Machalovce, a to pozemku registra C KN, parcelné číslo 
parcelné číslo 511/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7244 m2, 

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

     zapísanom na LV 1546 , v k.ú. Spišský Štvrtok, a to  pozemkoch registra C KN: 
 parcelné číslo 1559/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6006 m2, 

    parcelné číslo 1559/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 124 m2, 
      spoluvlastnícky podiel: 1/1, 

    ťarchy: - bez zápisu 
 

na umiestnenie inžinierských sietí – vodovodného potrubia, súvislosti s realizáciou stavby 
stavby „Vodovod Jánovce - Čenčice“  
 

      spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena:  
 

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

b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 
poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnú nehnuteľnosť v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na 
účely opráv, údržby, kontroly vodovodného potrubia, 

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

 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Obec Jánovce, Jánovce č. 248, 
059 13 Jánovce, za jednorazovú odplatu, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom. Rozsah 
vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby.  
Správa a údržba ciest PSK vyhlasuje, že dosiahnutie účelu sledovaného zriadením vecného 
bremena nie je možné z technického a vecného hľadiska dosiahnuť iným spôsobom než 
obmedzením vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zriadením vecného bremena. 
 

4. zmluvnú pokutu pre budúceho oprávneného vo výške 10 % z vyčíslených nákladov budúcim 
povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, min. vo výške 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, 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 budúceho oprávneného nie je možná, za predpokladu, že budúci oprávnený 
bezodkladne informuje o tejto skutočnosti budúceho povinného a uhradí mu vzniknutú škodu 
v plnom rozsahu. Budúci oprávnený je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo 
zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení. 

 
A.6    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:  

 
zriadenie bezodplatného vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku 
povinného z vecného bremena – Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 
Poprad, IČO: 00326470, a to pozemku registra CKN, parcelné číslo 1284/26, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 302 m2, v k. ú. Poprad,  
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spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku registra CKN, parcelné číslo 1284/26, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 302 m2, v k. ú. Poprad strpieť právo prechodu a 
prejazdu  
 
v prospech oprávneného z vecného bremena - vlastníka budovy pre školstvo, na 
vzdelávanie a výskum – knižnica v k. ú. Poprad so súpisným číslom 1548, na 
pozemku registra CKN, parcelné číslo 1284/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
1438 m2  
  

B. s c h v a ľ u  j e   
 
 

B.1     zmenu uznesenia Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK č. 23/2017 zo dňa 20.03.2017 
v bode II.A.2, nasledovne: 

 
 vypúšťa sa text v bode II.A.2 a nahrádza sa textom v tomto znení: 

  
odporúča 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 vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku povinného z vecného 

bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, 
zapísanom na LV č. 16357,  k. ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov a to: 

  
� parcelné číslo 14795/3, ostatné plochy o výmere 1415 m2, 
� parcelné číslo 14805, zastavané plochy a nádvoria o výmere 165 m2, 
� parcelné číslo 14806, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2639 m2,   
� parcelné číslo 14795/6, ostatné plochy o výmere 1221 m2, 
� parcelné číslo 14795/7, ostatné plochy o výmere 140 m2 , 
� parcelné číslo 14795/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 44  m2,  
� parcelné číslo 14795/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1967 m2 , 
� parcelné číslo 14795/10, ostatné plochy o výmere 68 m2, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 ,  
 
spočívajúceho v povinnosti povinného z vecného bremena:   
a) strpieť vstup, prechod, prejazd a státie na uvedených 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, zapísanej na LV č. 16596, 
katastrálne územie Prešov, obec Prešov, okres Prešov, v spoluvlastníckom podiele 
51/100. (V súčasnosti je podielovým spoluvlastníkom stavby KEN-EX spol. s r.o.).   
 

2. Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje: 
a) postupovať pri výkone práv z vecného bremena s náležitou odbornou starostlivosťou 

a len v nevyhnutnom rozsahu, nezaťažujúcom povinného z vecného bremena nad 
potrebnú mieru.  

b) uviesť, v súvislosti s výkonom práv z vecného bremena podľa bodu II ods. 3 tejto 
zmluvy, ak dôjde k poškodeniu pozemkov dotknutých zriadením vecného bremena, do 
pôvodného stavu bez zbytočného odkladu na vlastné náklady. 



33 
 

c) uhradiť povinnému z vecného bremena vyčíslené náklady, ktoré povinný z vecného 
bremena sám vynaloží na uvedenie dotknutých  pozemkov do pôvodného stavu 
v prípade nesplnenia záväzkov oprávneného z vecného bremena uvedených v bode 2  
ods. a) a ods. b) tohto uznesenia. Povinný z vecného bremena má zároveň nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany budúceho oprávneného a to vo výške 10% 
z vyčíslených nákladov podľa predchádzajúcej vety, minimálne vo výške 500,00 €.  

 
 
V Prešove dňa 23.05.2017 
 
 
Za správnosť: 
 
 
 
 
______________________                                            ______________________________________             
   Ing. Štefan Matejčík                                                                  PhDr. Vladimír Ledecký                    
       sekretár komisie                                                     predseda Komisie správy majetku pri ZPSK  
 
 
Zapísal:                                                                           Za overovateľov: 
 
 
______________________                                             _____________________________________     
     Ing. Erika Gerdová                                                                            Ing. Anton Gašpar 
oddelenie správy majetku                                                                            člen komisie 
 
 
                                                                                                                           
                                                                                          _____________________________________  
                                                                                                           JUDr. Stanislav Ižarik   
                                                                                                                     člen komisie 
  


