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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 

         
                     Uznesenie č. 26/2017 

z 26. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 01.08. 2017 
 

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

       ___________________________________________________________________________ 
 
A.  k o n š t a t o v a ť 
 
A.1 prevádzaný majetok uvedený v bode B.1.2 ods.1, B.2, B.3 ods. 2, B.4.2,  B.5,  B.6, B.10 ods.2,  

B.11.2 tohto uznesenia je prebytočný 
  
A.2 prenajímaný majetok uvedený v bode B.12 tohto uznesenia je dočasne prebytočný 
 
B. s c h v á l i ť  
 
B.1.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Gymnázia, Kukučínova 4239/1 v Poprade, 

uvedeného v bode B.1.2 ods. 1 tohto uznesenia 
 
B.1.2    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, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym 
krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 a Jozefom Graciakom, rod. 
Graciakom, L. Svobodu 2608/33, 058 01 Poprad,  bez vzájomného finančného vyrovnania 
nasledovne: 

 
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Jozef Graciak , nadobúda nehnuteľný 

majetok, a to: 
 

pozemok:  novovytvorený pozemok  registra C KN parcelné číslo 1417/159 ostatné plochy 
o výmere 141 m2,  
odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 2241/1, ostatné plochy o výmere 
3397 m2, zapísaného na LV 1625, k. ú. Spišská Sobota, geometrickým plánom  č. 
45498083-9/2017, vyhotoveným GeoGro, s.r.o., Štefánikova 4445/4, Poprad, IČO: 
45498083, úradne overeným Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor pod číslom G1-
137/17 dňa 02.03.2017,  

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 

 
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. 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 
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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 

 
 Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 141 m2. 
 
2. Jozef Graciak, rod. Graciak odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda 

a zveruje do správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, a to: 
 

pozemky:  registra E KN parcelné číslo 1276, záhrady o výmere 3 m2, zapísaný na  LV č. 
1823, k. ú. Spišská Sobota,             
registra E KN parcelné číslo 1288, zastavané plochy a nádvoria o výmere 21  
m2, zapísaný na  LV č. 1823, k. ú. Spišská Sobota,                           
registra E KN parcelné číslo 1276, zastavané plochy a nádvoria o výmere 27  
m2, zapísaný na  LV č. 5566, k. ú. Poprad,                
registra E KN parcelné číslo 1288/2,zastavané plochy a nádvoria o výmere 90 
m2, zapísaný na  LV č. 5566, k. ú. Poprad,                

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

 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 141 m2. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov v súlade so 
Zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov. 

 
B.2 1.  odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest PSK, uvedeného v bode  

B.2  ods. 2 tohto uznesenia  
 

2.  súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, 
ktorým je prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v súlade      s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV 
č.350, k.ú. Šindliar, a to: 

 
novovytvorené pozemky registra CKN:  

 
parcelné číslo 2040/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 228 m2, 
parcelné číslo 2040/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1145 m2, 

 
odčlenené od pozemku registra CKN parcelné číslo 2040/3, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 9538 m2  geometrickým plánom č. 4/2017, ktorý vyhotovil GeoMarK – Ing. 
Martin Kubanko, Októbrová 21, 080 01 Prešov, IČO: 37531590, úradne overeným 
Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom dňa 20.04.2017 pod číslom G1-
549/2017. 

 
         spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
        ťarchy: bez zápisu 
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            Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 1373 m2. 
 

a jeho prevod do vlastníctva kupujúceho - Obec Šindliar, Šindliar č. 144, 082 36 Lipovce, 
IČO: 00327824 za kúpnu cenu 1,00 €.   

 
  Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

Obec Šindliar na novovytvorených pozemkoch KN C 2040/5 a 2040/5, ktoré sa nachádzajú 
pozdĺž cesty III/3431, plánuje vybudovať chodník v rámci stavby „Šindliar – chodník na 
vyšný koniec“. Výstavbou chodníka sa zlepší bezpečnosť chodcov, nakoľko sa v tejto časti 
nenachádza a chodci tak musia chodiť po krajnici cesty. Plánovaný chodník bude plniť 
verejnoprospešný účel a bude slúžiť obyvateľom obce. Majetkový prevod pozemkov bol 
schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Šindliar č. 7/02017 zo dňa 11.04.2017. 

 
B.3    1.  odňatie nehnuteľného majetku zo  správy Gymnázia Antona Prídavka, Komenského 40, 

08301 Sabinov, IČO: 00161152 uvedeného v bode B.3 ods. 2 tohto uznesenia 
 

2. v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, 
ktorým je prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade 
s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Sabinov  

 
a) zapísaného na LV č. 2419, a to: 

 
pozemky registra C KN: 
parcelné číslo 626/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 m2, 
parcelné číslo 626/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 111 m2, 
parcelné číslo 627/18, zastavané plochy a nádvoria o výmere 133 m2, 
parcelné číslo 627/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 108 m2, 
parcelné číslo 627/20, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2, 
parcelné číslo 627/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2, 
parcelné číslo 627/24, zastavané plochy a nádvoria o výmere 234 m2, 
parcelné číslo 627/25, zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, 
parcelné číslo 627/26, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, 
parcelné číslo 627/27, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1602 m2, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 

 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 2491 m2) 

 
b) zapísaného na LV č. 4139, a to: 

 
                          stavba: viacúčelová telocvičňa - polyf. hala, súpisné číslo 1974 v spoluvlastníckom 

podiele 725/1000, ťarchy: bez zápisu, vrátane jej súčastí - hnuteľného 
majetku v obstarávacej cene  28.990,60 €,  stojaca: 
na pozemku registra C KN, parcelné číslo 627/27, zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 1602 m2 vo vlastníctve PSK,  
na pozemkoch registra C KN, parcelné číslo 5140/5, zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 9 m2 a registra C KN, parcelné číslo 5140/6, zastavané 
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plochy a nádvoria o výmere 23 m2, zapísaných na LV 5436 vo vlastníctve 
SR-Slovenská správa ciest, Bratislava,  

 
do vlastníctva kupujúceho – Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01  Sabinov, IČO: 
00 327 735 za kúpnu cenu  1,00 €. 

 
3. Zriadenie predkupného práva, ako vecného práva na základe ktorého predávajúci predáva 

nehnuteľnosti uvedené v bode B1. ods.2 uznesenia s výhradou, že mu ich kupujúci 
ponúkne na predaj, keby ich chcel predať, alebo ináč scudziť a to za kúpnu cenu 1,00 €.  
Predkupné právo mu zostáva zachované aj voči právnemu nástupcovi kupujúceho. 

 

4. Zriadenie bezodplatného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti Mesta Sabinov, 
poskytnúť bezodplatne priestory viacúčelovej telocvične - polyf. haly, súp.č. 1974 na 
pozemkoch registra KN C parcelné číslo 627/27, 5140/5 a 5140/6 v prospech Prešovského 
samosprávneho kraja pre potreby Prešovského samosprávneho kraja, školskej 
a mimoškolskej činnosti stredných škôl a pre potreby ostatných zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.  

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Viacúčelová telocvičňa – polyfunkčná hala vrátane jej 
súčastí - hnuteľného majetku bude slúžiť na plnenie úloh samosprávy podľa § 4 ods. 2 písm. 
h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na utváranie 
zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov mesta Sabinov, na utváranie 
podmienok na zabezpečovanie telesnej kultúry a športu, na organizovanie kultúrnych, 
spoločenských a športových podujatí pripravovaných mestom, pre činnosť mestských 
športových klubov, pre potreby predškolských zariadení, základných škôl, základnej 
umeleckej školy a  školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na školskú 
a mimoškolskú činnosť, pre potreby Prešovského samosprávneho kraja, na školskú 
a mimoškolskú činnosť stredných škôl a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 
Prevádzané priľahlé pozemky tvoriace okolie tejto stavby budú slúžiť verejnému účelu ako 
parkovisko. 
 

B.4.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Spojenej školy Čaklov, Čaklov 249, 094 35 
 Čaklov  uvedeného v bode B.4.2 tohto uznesenia 
 
B.4.2 v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade                  

s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, prevod prebytočného nehnuteľného majetku, zapísaného na LV č. 414,  
k. ú. Čaklov, a to: 

 
 budova: 
 súpisné číslo 496, druh stavby – budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, postavená na 

pozemku registra CKN, parcelné číslo 1035, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1110 m2  
 
 pozemok registra CKN, parcelné číslo 1035, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1110 m2 
  

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Obec Čaklov, Čaklov č. 116, 094 35 Čaklov, IČO: 
00332291 za kúpnu cenu 1,00 €. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 6/2016 zo dňa   
24. 03. 2016, vyhotoveným znalcom Ing. Františkom Kačmárom, v zmysle vyhlášky MS SR 
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č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, 
predstavuje po zaokrúhlení 199.000,00 €. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Prevod nehnuteľného majetku z dôvodu zriadenia zariadenia pre seniorov s kapacitou 40 
klientov s celoročným pobytom. 
 

B.4.3 zriadenie vecného predkupného práva, na základe ktorého predávajúci predáva nehnuteľností 
špecifikované v bode B.2 tohto uznesenia s výhradou, že mu ich kupujúci ponúkne na predaj, 
keby ich chcel predať alebo inak scudziť za kúpnu cenu 1,00 €. 

 
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 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade      
s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, prevod  nehnuteľného majetku v správe Úradu PSK  zapísaného na: 
 
LV č. 1319,   k. ú. Sabinov a to: 

 
pozemky registra C KN: 
parcelné číslo 5414, zastavané plochy a nádvoria o výmere  817 m2 
parcelné číslo 5418, zastavané plochy a nádvoria o výmere  934 m2 
parcelné číslo 5419, zastavané plochy a nádvoria o výmere  267 m2 
parcelné číslo 5420, zastavané plochy a nádvoria o výmere  274 m2 
parcelné číslo 5421, zastavané plochy a nádvoria o výmere  115 m2 
parcelné číslo 5422, zastavané plochy a nádvoria o výmere  492 m2 
parcelné číslo 5423, zastavané plochy a nádvoria o výmere  1799 m2 
parcelné číslo 5424, zastavané plochy a nádvoria o výmere  1178 m2 
parcelné číslo 5425, zastavané plochy a nádvoria o výmere  383 m2 
parcelné číslo 5426, zastavané plochy a nádvoria o výmere  45535 m2 

 
 stavby:  
 prevádzkova budova súp. číslo 1786 na parcele číslo 5423 

prevádzkova budova súp. číslo 1787 na parcele číslo 5422 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 
 
LV č. 109,   k. ú. Orkucany a to: 

 
pozemky registra C KN: 
parcelné číslo 104/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5683 m2 

parcelné číslo 106, zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2  
parcelné číslo 107, zastavané plochy a nádvoria o výmere 171 m2  
parcelné číslo 110/1, záhrady o výmere 813 m2 

parcelné číslo 110/2, záhrady o výmere 328 m2 

parcelné číslo 122, záhrady o výmere 745 m2 

parcelné číslo 123, zastavané plochy a nádvoria o výmere 140 m2 

parcelné číslo 124, zastavané plochy a nádvoria o výmere 400 m2 

 

 stavby:  
 obytná budova súp. číslo 104 na parcele číslo 124 

vrátnica súp. číslo 111 na parcele číslo 106 
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spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 60 128 m2 

, z toho pozemky zapísané na 
LV č. 1319 – 51 794 m2, na LV č. 109 -  8334 m2). 
 
do vlastníctva kupujúceho –  Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01  Sabinov, IČO: 
00 327 735 za kúpnu cenu  1,00 € za podmienky, že kupujúci zrealizuje na pozemkoch na 
vlastné náklady všetky potrebné inžinierske siete potrebné pre bytovú výstavbu. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Mesto Sabinov po nevyhnutnej revitalizácii územia 
a investovaní finančných prostriedkov na vybudovanie všetkých nevyhnutných inžinierskych 
sietí využije pozemky na bytovú výstavbu. 
 

B.6      prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Obec Potoky, Potoky č. 36, 091 
01 Stropkov, IČO: 00330884,  

 
a) časť miestnej komunikácie ako predĺženie cesty III/3583 v obci Potoky v dĺžke 0,285 km 

od uzlového bodu 2831A04500 po konečnú zastávku SAD v staničení km 2,060 – km 
2,345 

 
b) pozemok nachádzajúci sa v k. ú. Potoky, zapísaný na LV č. 331 a to : 
 

 parcelné číslo C KN 435, zastavané plochy a nádvoria o výmere 264 m2, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu, 

c) prevod vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii je podmienený súhlasným 
Rozhodnutím o usporiadaní cestnej siete Ministerstvom dopravy a výstavby SR, 

 
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest PSK, 
Jesenná 14, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 1,00 €,  

 
B.7 prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Mesto Lipany, 

Krivianska 1, 082 71 Lipany, IČO: 00 327 379, zapísaného na LV č. 3829, k. ú. Lipany, a to: 
 
pozemkov registra CKN 

- parcelné číslo 1402/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3932 m2, 
- parcelné číslo 1402/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3305 m2, 
- parcelné číslo 1406/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5243 m2, 
- parcelné číslo 1458/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5817 m2, 
- parcelné číslo 1463/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 665 m2,  
 
ťarchy:  
Pod V-1574/2013 sa zriaďuje vecné bremeno v prospech Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť,a.s.IČO:36570460, Komenského 50,042 48 Košice, ktoré spočíva v povinnosti 
povinného: 
a)strpieť umiestnenie Verejného potrubia, jeho užívanie a prevádzkovanie na pozemkoch EKN 
345/3,2-785,1017/2 
b)strpieť v nevyhnutnej miere vstup peši, vozidlami, mechanizmami Oprávneného a ním 
poverených osôb po pozemkoch EKN 345/3,2-785,1017/2 v súvislosti s 
projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely 
opráv, údržby, kontroly Verejného potrubia 
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c)nerealizovať na pozemkoch EKN 345/3,2-785,1017/2 stavbu spojenú so zemou pevným 
základom a vysádzať stromy a kry, zdržať sa zemných prác a iných činnosti, ktoré by mohli 
obmedziť oprávneného vo výkone práv zodpovedajúcich vecnému bremenu bez 
predchádzajúceho súhlasu Oprávneného, a to v trase vedenia Verejného potrubia spolu s jeho 
ochranným pásmom v rozsahu vyznačenom v GP č.19/2014, 386/2009, 136/2010, 13/2009, 
90/2009-číslo zmeny 2767/2015, 
 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 18962 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 5,00 €  

 
B.8 prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho - Obec Fijaš, Obecný 

úrad Fijaš č. 19, 087 01 Giraltovce, IČO: 00 330 442, zapísaného na LV č. 241, k. ú. Fijaš a 
to:  
 
novovytvorené pozemky registra CKN: 
- parcelné číslo 135/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 5420 m2 
- parcelné číslo 135/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1967 m2 
 
odčlenené od pozemku registra EKN, parcelné číslo 507, ostatné plochy o výmere 13437 m2 
geometrickým plánom č. 36478318-62/2016, vyhotoveným spoločnosťou Geodézia Bardejov 
s.r.o., Hurbanova 11, 085 01 Bardejov, IČO: 36 478 318, úradne overeným Okresným 
úradom Svidník, katastrálny odbor, pod číslom G1-333/16 dňa 17. 01. 2017  
 
(Celková výmera pozemkov predstavuje 7387 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.9 prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Ján Guman, Nižná Olšava 7,                 

090 32 Miňovce, zapísaného na LV č. 6,  v k.ú. Nižná Olšava, a to:  
 

pozemok registra C KN : parcelné číslo  29 , druh pozemku: záhrady,  o výmere 237 m2, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1      
ťarchy:  bez zápisu   
 
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 474,00 € 
(2,00 €/m2). 

 
B.10   1.  odňatie nehnuteľného majetku zo  správy Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove uvedeného 

v bode B.10 ods. 2 tohto uznesenia, 
 

  2.  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 - prevod 
podielu majetku vyššieho územného celku, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo,  

 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v súlade s § 9a) ods. 8 písm. c) zákona                    
č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, prevod  
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podielu nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja, zapísaného na                       
LV č. 6379, k. ú. Prešov, a to:  

 
pozemku: registra C KN, parcelné č. 3220/7, zastavané plochy a nádvoria                              

o výmere 507m2,  
 
stavbe:        Iná budova, súpisné číslo 7034 na pozemku registra C KN, parcelné č. 3220/7, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 507m2, 
 
spoluvlastnícky podiel:  3/24 
 
ťarchy: bez zápisu  
 
do vlastníctva kupujúceho – MEBA Reality, s. r. o., Tkáčska 6507/2, 080 01 Prešov, IČO: 
36 507 776 za kúpnu cenu 125.000,00 € (podielového spoluvlastníka v podiele 9/24).    
 
Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľného majetku stanovená 
znaleckým posudkom č. 11/2017 zo dňa 27.03.2017, vyhotoveným znalcom Ing. 
Vladimírom Vaľom, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku v znení neskorších predpisov predstavuje 124.564,24 €, z toho 
spoluvlastnícky podiel k stavbe 118.254,62 €, spoluvlastnícky podiel k pozemku 6.309,62 
pri cene 99,56 €/m2. Zaokrúhlená VŠH spolu predstavuje 125.000,00 €. 

 

B.11.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Spojenej školy, Bijacovce 1, 053 06 Bijacovce,       
 IČO: 50 481 495 uvedeného v bode B.11.2 tohto uznesenia 
 
B.11.2 prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, a to: 
 
 byt č. 2, vchod 1, prvé poschodie: 
 k. ú. Bijacovce, zapísaný na LV č. 409, súpisné číslo 193, druh stavby – bytový dom na 

pozemku registra CKN, parcelné číslo 277, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1199 m2  
 
 podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 

podiel k pozemku – 495/4558 
 
 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. 82/2017 zo 
dňa 25. 03. 2017, vyhotoveným znalcom Ing. Petrom Turekom, v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, 
predstavuje 14.300,00 €. 
 

B.11.3 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 
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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 100.000,00 € 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 – byt, k. ú. Bijacovce – 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) 
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s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti 
bezo zmien, takto:   
� kupujúci  – fyzická osoba   

titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo                                          

� kupujúci  – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)   
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, 
meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 
trvalého pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č.......  alebo                                        

� kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri (OR)  
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - 
podľa výpisu z OR, IČO, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu 
......., oddiel ......, vložka ...   

– výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac na 
úrovni originálu 

– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny  
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou  
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení 

finančnej zábezpeky vo výške 50% z ceny stanovenej znaleckým posudkom za 
nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN:                                          
SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú 
štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je 
zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.) 

– čestné vyhlásenie záujemcu (iba fyzickej osoby) v zmysle z. č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (text 
vyhlásenia je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.) 

– oprávnená kontaktná osoba, telefón, fax, mobil, e-mail. 
 

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC 
musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 
v lehote podľa písm. e)  predložený návrh  kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať. 

 
d)  Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer 

s prevádzanou nehnuteľnosťou.  
 
e)  Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom 

v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  
 
f)  Vyhlasovateľ si v súlade s  § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už 

uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia 
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky 
súťaže. 

 
g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom 

predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne 
podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na 
podpísanie kúpnej zmluvy, resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany 
víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť 
zmluvnú pokutu v súlade so Zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie 
podpísania kúpnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže. 

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

ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  
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i)  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 s Ing. Pavlom Sedlákom, riaditeľom Spojenej školy, 
Bijacovce 1, 053 06 Bijacovce (tel.: 053/4182041, e-mail: lesnicke@gmail.com).           

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

 
B.12   trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 

9a) ods.9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení  
neskorších predpisov nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja 
v správe správcu –  Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov, IČO: 37 946 765, 
rozpočtová organizácia, a to: 

 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 12693, k. ú. Prešov,  a to: 

 
pozemok registra C KN, číslo parcely 14804/2, druh pozemku ostatné plochy o celkovej 
výmere 3460 m2,  

 
 

do nájmu nájomcu – Hokejová akadémia Slávia Prešov, o.z. so sídlom Pavla Horova 
14636/33, 080 01 Prešov,  IČO: 50601024, za nižšie uvedených podmienok:  

 
- Výška nájomného:  1  € /rok 

 
- Účel nájmu: vybudovanie šatní a športovísk nevyhnutných pre bezproblémové fungovanie 

zimného štadióna PSK Aréna  
 

- Doba nájmu:  doba určitá 30 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy  
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Predmet nájmu bude využitý s ohľadom na § 2 a § 63  
Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov na všeobecne 
prospešný účel vo verejnom záujme v športe –  na vybudovanie šatní a športovísk pre žiakov 
základných a stredných škôl a širokú verejnosť v súvislosti s prevádzkou Zimnej tréningovej 
haly nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti nehnuteľností Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, 
Prešov a to do 3 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

 
II.       Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja:  
 ___________________________________________________________________ 

 
o d p o r ú č a  
 

A.1 predsedovi PSK v súlade s §10 ods. ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK“ a v súlade s ods. 1, 2 a 3 „Príkazného listu predsedu PSK č. 16991/2016“ zo 
dňa 13.07.2016 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, 
v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV 1722, v k.ú. Jablonov, a to: 

 
pozemku registra CKN:  
parcelné číslo 1000/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8443 m2, 
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 spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 
 
na umiestnenie inžinierskych sietí – SO 667-22 preložka signal. vedenia VVaK v km 
2,785 D1, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena v súvislosti s 
realizáciou stavby – „Preložka signalizačného vedenia VVaK v km 2,785 D1“ 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena:  
   
a) strpieť existenciu inžinierskej siete, objektu SO 667-22 „Preložka signalizačného  

vedenia VVaK v km 2,785 D1“ a to v rozsahu stanovenom geometrickým plánom  č. 
16/2014 zo dňa 15.10.2014 vyhotoveným – GEOFLEX, Gemerská 3, 040 01 Košice, 
IČO: 32512252, úradne overeným Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor pod 
číslom 378/14 zo dňa 14.11.2014.  

 
b) strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena 

za účelom údržby a opravy signal. vedenia, pričom toto oprávnenie sa 
v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na dotknutú nehnuteľnosť. 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena  – Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., 
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36485250 za jednorazovú odplatu vo výške 4,90 
€. 
 
Rozsah vecného bremena je 1m2 a je určený geometrickým plánom č. 16/2014, 
vyhotoveným GEOFLEX – katastrálna zememeračská služba, Gemerská 3 Košice, 040 
11, IČO: 32512252, úradne overeným Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor pod 
číslom 378/14 zo dňa 14.11.2014. 
 
Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena stanovená znaleckým 
posudkom č. 034/2017 zo dňa 14.03.2017 vyhotoveným znalcom Ing.  Stanislav Lasica, 
908 44, Petrova Ves č. 121 , v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov predstavuje celkom 4,90 €. 

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

z vyčíslených nákladov budúcim povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného 
stavu, min. 500,00 €, a to v prípade, že budúci oprávnený po vykonaní zásahu do 
dotknutej nehnuteľnosti, nehnuteľnosť a cestný majetok, ktorý sa nachádza na tejto 
nehnuteľnosti, neuvedie na vlastné náklady do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu v 
súlade s platnou legislatívou.  

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 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, zapísanom LV č. 2751, k.ú. Čemerné, a to: 
 
pozemku registra C KN, parcelné číslo 1336, zastavané plochy a nádvoria o celkovej 
výmere 7771 m2, 
 
ťarchy:  

 spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
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na umiestnenie vodovodného potrubia k čerpacej stanici pod pozemnou komunikáciou 
III/3622, v súvislosti s realizáciou stavby „Vodovodná prípojka Čerpacia stanica PH 
SHELL Slovakia s.r.o., Vranov nad Topľou.“ spočívajúce v povinnosti budúceho 
povinného: 
 
a) strpieť umiestnenie vodovodného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, jeho 

užívanie a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, 
 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného 

a ním poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetné nehnuteľnosti 
v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, 
prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly vodovodného potrubia, 

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

 
v rozsahu stanovenom geometrickým plánom po ukončení stavby 

 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – SHELL Slovakia, s.r.o., 
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31361081, za jednorazovú odplatu stanovenú 
znaleckým posudkom. 
 

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

A.3 zmenu uznesenia Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK č. 13/2016 zo dňa                      
 02 . 02. 2016 v bode II.A.3, nasledovne: 
 
  vypúšťa sa text v bode II.A.3 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 a v súlade s ods. 1, 2 a 3 „Príkazného 
listu predsedu PSK č. 16991/2016“ zo dňa 13. 07. 2016 schváliť:  
 
1. zriadenie vecného bremena (in personam) na nehnuteľnom majetku vo výlučnom 

vlastníctve povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 
2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Spojená škola, Štefánikova 64, 085 01 Bardejov, 
zapísanom na LV č. 10575, k. ú. Bardejov a to:  

 
 pozemku registra CKN, parcelné číslo 1618/46, zastavané plochy a nádvoria o výmere  

12651 m2 
 
 ťarchy: bez zápisu, 
 
 na umiestnenie inžinierskych sietí - plynovodu, spočívajúce v povinnosti povinného 

z vecného bremena:  
   a) strpieť umiestnenie inžinierskych sietí vrátane ich ochranného pásma, ich užívanie 

 a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, 
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 b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného 
 a ním poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnú nehnuteľnosť 
 v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, 
 preevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly inžinierskych sietí, 

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

 
 v rozsahu stanovenom geometrickým plánom číslo 53/2015 zo dňa 27. 07. 2015, 

vyhotoveným - Beáta Tarcalová GEOTAR, Starý Blich 24, 08501 Bardejov, IČO: 
37 119 192 úradne overeným Okresným úradom Bardejov - Katastrálny odbor dňa                 
31. 07. 2015 pod č. 366/2015 

  
 v prospech oprávneného z vecného bremena - J & M Slivtour, s.r.o., Štefánikova 3537,  

085 01 Bardejov, IČO: 36 776 319 za odplatu 190,00 €. 
 
 Všeobecná hodnota práv a závad stanovená Znaleckým posudkom č. 40/2015, zo dňa                  

27. 08. 2015, vyhotoveným znalcom - Ing. Vladimír Biľ v zmysle vyhlášky MSSR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 190,00 €. 

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

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

 
  
V Prešove dňa 01.08.2017 
 
 
Za správnosť: 
 
 
 
 
______________________                                            ______________________________________             
   Ing. Štefan Matejčík                                                                  PhDr. Vladimír Ledecký                    
       sekretár komisie                                                     predseda Komisie správy majetku pri ZPSK  
 
 
Zapísal:                                                                           Za overovateľov: 
 
 
______________________                                             _____________________________________     
 Ing. Juraj Kormoš                                                                            Ing. Anton Gašpar 
oddelenie správy majetku                                                            člen komisie 
 
 
                                                                                                                           
                                                                                          _____________________________________  
                                                                                                           JUDr. Stanislav Ižarik   
                                                                                                                     člen komisie 
  
 


