
Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

 

 

UZNESENIE č. 33/2022 

z 33. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

 dňa 24.05.2022 

 

 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny 

pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

A/ berie na vedomie:   

3. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku (pozemky, budova) vo vlastníctve Prešovského 

samosprávneho kraja a v správe zariadenia Domov sociálnych služieb v Giraltovciach. 

4. Návrh na  odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja 

a do správy Domova sociálnych služieb v Jabloni. 

5. Informáciu o podanej žiadosti na MPSVR SR o poskytnutie dotácie na energie. 

6. Informáciu o vyhlásených výberových konaniach. 

 

B/ schvaľuje 

2. Program  33. zasadnutia Komisie  sociálnych vecí a rodiny.  

 

 

C/ odporúča Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja: 

3. Schváliť odpredaj nehnuteľného majetku – budovy a časti novovytvorených parciel, 

v správe DSS v Giraltovciach, vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, Námestie 

mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, vedeného na LV č. 331, k. ú. Giraltovce, okres 

Svidník, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pre záujemcu Mesto Giraltovce, Dukelská 

75, 087 01 Giraltovce, IČO: 00321982, za cenu znaleckého posudku vo výške 28 530,13 €, 

a to: 

 

• budovy so súpisným číslom 781 Pavilón E na pozemku parcely číslo C KN 1012/1 a 1012/2, 

odčlenený od pôvodnej parcely registra C KN parcelné číslo 1012, 

• novovytvorený pozemok parcely registra C KN parcelné číslo 1011/2, zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 172 m2 ; odčlenený od pôvodnej parcely registra C KN parcelné číslo 

1011, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 2 491 m2 



• novovytvorený pozemok parcely registra C KN parcelné číslo 1011/4, zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 145 m2 ; odčlenený od pôvodnej parcely registra C KN parcelné číslo 

1011, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 2 491 m2 

• novovytvorený pozemok parcely registra C KN parcelné číslo 1012/1, zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 200 m2 ; odčlenený od pôvodnej parcely registra C KN parcelné číslo 

1012, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 214 m2  

 

4. Schváliť kúpu nehnuteľného majetku – budovy a pozemkov, vo vlastníctve spoločnosti 

GAS TARAS, s.r.o., Levická 1487/97, 949 01 Nitra, IČO: 53287991 do vlastníctva 

Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 

a do správy zariadenia sociálnych služieb Domov sociálnych služieb v Jabloni, Jabloň 78, 

067 13 Rokytov pri Humennom, za cenu požadovanú vlastníkom  uvedenú v jeho ponuke 

zo dňa 13.5.2022 vo výške 300 000,00 € bez DPH. 

 

Predmetné nehnuteľnosti – budova a pozemky, sa nachádzajú v katastrálnom území 

Koškovce, okres Humenné, obec Koškovce, vedené na LV č. 894, a to: 

• budova so súpisným číslom 215 na pozemku parcely číslo 339, stavby 

• pozemok parcely registra C KN parcelné číslo 339, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

449,00 m2 

• pozemok parcely registra C KN parcelné číslo 340, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

3 494,00 m2 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Slaninka  v.r. 

sekretár komisie  

  Anna Schlosserová 

predsedníčka komisie  v.r.   

 

 

      Overovatelia: 

Ing. Anton Gašpár  v.r.       

         

 

      Ing. Maroš Šatný, PhD. v.r.  
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