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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 
 
         

 
Uznesenie č. 3/2018 

z 3. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 11.06. 2018 
 

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 bod 1  tohto uznesenia je prebytočný 
  
B. s c h v á l i ť 

  
B.1       odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 

Prešov uvedeného v bode B.2 ods. 1 tohto uznesenia 
 
 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 Obcou Hencovce, ul. 
Sládkovičova 1995/32, 093 02 Hencovce, IČO: 35532319, bez finančného vyrovnania 
všeobecnej hodnoty rozdielu výmery pozemkov nasledovne: 
 
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Obec Hencovce nadobúda nehnuteľný 

majetok zapísaný na LV č.1495 v k.ú. Hencovce a to: 
 

 pozemky registra C KN: 
- parcelné číslo 78/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 575 m2, 
- parcelné číslo 78/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 732 m2, 
- parcelné číslo 78/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 687 m2, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 
 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 1994 m2. 
 

2. Obec Hencovce odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda a zveruje do 
správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov nehnuteľný majetok 
nachádzajúci sa v k.ú. Hencovce,  

 
zapísaný na LV 1872  
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 2547/1,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 

2766 m2, 
 

zapísaný na LV 647  
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- pozemok registra C KN, parcelné číslo 418/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
2580 m2 

- pozemok registra C KN, parcelné číslo 418/28, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
15 m2, 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu  
 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 5361 m2. 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v súlade so 
Zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov. Touto zámenou PSK získa pozemok pod cestou III. triedy, ktorú má vo vlastníctve 
a Obec Hencovce získa pozemky nachádzajúce sa pod chodníkmi na ul. Sládkovičovej, ktoré 
vlastní a spravuje obec. Predmetné pozemky budú slúžiť širokej verejnosti (verejný záujem). 

 
B.2 Základné princípy o spoločnom postupe pre zabezpečenie majetkoprávneho vysporiadania 

stavby „III/3440 Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)“, ktorými sú: 
 

a) Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Mesto Prešov sa zaväzujú majetkovo právne 
vysporiadať pozemky priamo súvisiace s touto Stavbou. 

b) Pozemky vo vlastníctve právnických a fyzických osôb dotknuté stavbou budú za účelom 
majetkoprávneho vysporiadania rovnomerne rozdelené medzi PSK a mesto Prešov na dva 
samostatné celky. Každý celok vysporiada jeden účastník Dohody na svoje vlastné 
náklady. 

c) Mesto Prešov prevedie vlastnícke právo všetkých pozemkov, ktoré sú dotknuté stavbou za 
sumu 1,00 € celkom  za pozemok v prospech PSK ako investora Stavby.  

d) Stavebné objekty vybudované ako vyvolané investície budú po zrealizovaní Stavby 
bezodplatne prevedené do vlastníctva Mesta Prešov. 

e) Ak Stavba nebude realizovaná PSK prevedie vlastnícke právo k pozemkom na Mesto za 
cenu, za akú ich nadobudne od Mesta Prešov, za predpokladu, že takýto prevod 
v budúcnosti schváli príslušný orgán PSK v súlade s platnou legislatívou. 

f) Berie na vedomie, že pre tento účel bude medzi PSK a mestom Prešov uzavretá Dohoda 
o spoločnom postupe 

 
 

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. ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 

1. zriadenie  vecného bremena  (in personam) na nehnuteľnom majetku povinného z vecného 
bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe 
Správy a údržby ciest PSK, v k.ú. Slovenská Ves, Obec Slovenská Ves, okres Kežmarok na 
pozemku: 

 
  zapísanom na LV 1793:  
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  C KN 2618/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1042 m2,  
 

  ťarchy: bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 
  zapísanom na LV 2264:  
  C  KN 3341, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 6649 m2,  
  C  KN 3342, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1725 m2,  

 
  ťarchy: bez zápisu 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 

na umiestnenie inžinierskych sietí – podzemného vodovodného potrubia v súvislosti s 
realizáciou stavby “Obec Podhorany - infraštruktúra“ , spočívajúce v povinnosti povinného 
z vecného bremena:  

   
a) strpieť umiestnenie podzemného vodovodného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, ich   

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

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

  c)  zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv    
 vyplývajúcich z vecného bremena 
 
 a to v rozsahu 8 m2 na pozemku  C KN 2618/2, 1702 m2 na pozemku C KN 3341, 332 m2 

na pozemku C KN  3342 (spolu 2042 m2) podľa geometrického plánu číslo plánu 67/2017 zo 
dňa 10.04.2017, vyhotovenom ZUBEKA Margita Olekšáková, Zimná 464/66, 059 01 Spišská 
Belá, úradne overenom Okresným úradom Kežmarok, Odbor katastrálny dňa 19.04.2017 pod 
č. G1-231/17. 

 
 v prospech oprávneného z vecného bremena - Obec Podhorany, Podhorany 114, 059 93 

Bušovce, IČO: 00 326 461, za jednorazovú odplatu vo výške 1,00 €. 
 
2. schváliť zmluvnú pokutu pre oprávneného vo výške 10 % z vyčíslených nákladov povinným 

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

  
A.2   zriadenie odplatného 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 1348, v k.ú. Drienica, a to: 

 
parcela registra KN C 1138/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere  6569 m2,  
 
ťarchy: bez zápisu,   
spoluvlastnícky podiel: 1/1,     
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 na umiestnenie inžinierskych sietí – vodovodného potrubia a jeho ochranného pásma, 
v súvislosti so stavbou „Drienica – prepojenie vodovodného potrubia, SO 01 – vodovodné 
potrubie“ , spočívajúce v povinnosti 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, 

  
rozsah vecného bremena je 23m2 a je stanovený geometrickým plánom č. 436/2016, 
vypracovaným Geodeticca, Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 36 572 161, úradne overeným 
Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, pod číslom: G1-173/2017, dňa 24.04.2017, 

  
v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 za jednorazovú odplatu 
vo výške 50,56 €  
 
Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena stanovená znaleckým posudkom č.                                           
6/2018 zo dňa 2.2.2018, vyhotoveným znalcom Ing. Jaroslavom Petrekom, v zmysle vyhlášky 
MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších 
predpisov predstavuje celkom 50,56 €. 

 
A.3 zriadenie budúceho odplatného vecného bremena (in rem) 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 na LV 1712, v k.ú. Údol a to: 
 
pozemky registra C KN: 
parcelné číslo 967, zastavané plochy a nádvoria o výmere 47602 m2, 

            parcelné číslo 1573, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14158 m2, 
parcelné číslo 1836, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1194 m2, 

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

 
na umiestnenie inžinierskych sietí – optického kábla minimálne 1,5 m za vonkajšou hranou 
cestného telesa v súvislosti s realizáciou stavby „Optický prepoj Matysová – Hajtovka - 
Údol“  spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena: 

- strpieť umiestnenie optického kábla vrátane jeho ochranného pásma, jeho užívanie 
a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 

- 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 optického kábla, 

- 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 – LiveNET Services s.r.o., Na 
Dujave 193/1, 082 56 Pečovská Nová Ves, za jednorazovú odplatu, ktorá bude stanovená 
znaleckým posudkom a bude ju hradiť budúci oprávnený z vecného bremena. Rozsah 
vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby na 
náklady budúceho oprávneného z vecného bremena.  
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1.      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 nesúhlasné stanovisko pri preberacom a odovzdávacom konaní. 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 1. predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia 
 a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  

  zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo výlučnom 
 vlastníctve povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 
 Prešov, IČO: 37870475, v správe Domova sociálnych služieb, Kukorelliho 17, 087 01 
 Giraltovce, zapísanom na LV č. 331 v k. ú. Giraltovce, a to na pozemku registra CKN: 

 
  - parcelné číslo 1015/1, záhrady o výmere 4635 m2,  
 
  na umiestnenie inžinierskych sietí v súvislosti s realizáciou stavby „Giraltovce – náhrada TS 

 OuNZ“, spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena: 
  a) strpieť umiestnenie podzemného elektrického vedenia vrátane ochranného pásma, jeho 

  užívania a prevádzkovania 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 podzemného elektrického 
  vedenia, 

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

  
  v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná,        

 a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, v rozsahu stanovenom geometrickým 
 plánom po ukončení stavby a za odplatu stanovenú znaleckým posudkom. 

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

 z vyčíslených nákladov budúcim povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, 
 min. 2.500,00 €, a to v prípade, že budúci oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej 
 nehnuteľnosti, tento nehnuteľný majetok neuvedie na vlastné náklady do pôvodného stavu bez 
 zbytočného odkladu v súlade s platnou legislatívou. Budúci oprávnený je povinný splniť si 
 svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej 
 zaplatení.   

 
A.5 1. predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

 s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 
  zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo výlučnom 

 vlastníctve povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 
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 Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 zapísanom 
 na LV č. 283 v k. ú. Bardejovská Nová Ves, a to na pozemku registra CKN: 

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

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

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

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

  c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
 vyplývajúcich z vecného bremena do katastra nehnuteľnosti v prospech Východoslovenská 
 vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice - 

  Zmluva o zriadení vecného bremena č. 88-4100/2100ZVB/2015 z 10.12.2015- V 306/2016 zo 
 dňa 16.06.2016 

 
  na umiestnenie inžinierskych sietí v súvislosti s realizáciou stavby „Bardejovská Nová Ves – 

 Úprava NN siete a DP na ulici Brezová“, spočívajúce v povinnosti budúceho povinného 
 z vecného bremena: 

  a) strpieť umiestnenie NN siete vrátane jej ochranného pásma, jej užívanie  
  a prevádzkovanie na  predmetnej nehnuteľnosti, 

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

 c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho 
  práv vyplývyjúcich z vecného bremena 
 
  v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a. s., 

 Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, v rozsahu stanovenom geometrickým plánom po 
 ukončení stavby a za odplatu stanovenú znaleckým posudkom. 

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

 z vyčíslených nákladov budúcim povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, 
 min. 500,00 €, a to v prípade, že budúci oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej 
 nehnuteľnosti a cestného majetku, ktorý sa nachádza na tejto nehnuteľnosti, tento nehnuteľný 
 majetok 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.   

 
B.       s c h v a ľ u j e 

 
   zrušenie uznesenia Komisie správy majetku č. 1/2018 zo dňa 19.03.2018, v bode I.B.6  v 

znení:  
 
   Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja Zastupiteľstvu 

PSK odporúča: 
       _________________________________________________________________________ 
 

C.  k o n š t a t o v a ť 
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A.1 prevádzaný majetok uvedený v bode  B.6 tohto uznesenia je prebytočný 

  
B. s c h v á l i ť  

 
             odňatie nehnuteľného majetku zo  správy Gymnázia Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará 
 Ľubovňa, uvedeného v bode B.6 tohto uznesenia 
 
 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 zapísaného na LV č. 3864, k. ú. Stará Ľubovňa, a to: 
 

novovytvorený pozemok registra CKN parcelné číslo 1196/3, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 68 m2, 
 
odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 1196/2, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 754 m2, geometrickým plánom č. 108/2016 zo dňa 26.09.2016,  ktorý vyhotovil Jozef 
Demura – GEODÉZIA A-D, Okružná 879/46, 064 01 Stará Ľubovňa, úradne overeným 
Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom pod číslom G1-506/2016 dňa 
04.10.2016. 
 

        spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 ťarchy: bez zápisu 

 
do vlastníctva kupujúceho – NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO, 17. novembra 539/4, 064 
01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 477 494  za kúpnu cenu 3.480,00 € . 

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 155/2016 zo 
dňa 24.11.2016, vyhotoveným znalcom Ing. Jozefom Arendáčom,, 065 11 Nová Ľubovňa č. 
541, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
v znení neskorších predpisov predstavuje 3.480,00 €, pri jednotkovej cene pozemkov      
51,15 €/m2. 

  
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Kupujúci je vlastníkom susediaceho pozemku CKN parc. 
č. 1184/4 zapísanom na LV č. 3122, k. ú. Stará Ľubovňa. Na pozemku, ktorý je predmetom 
navrhovaného predaja je zámerom kupujúceho vytvoriť parkovacie miesta pre svojich 
zamestnancov. Vytvorením parkovacích miest sa vyrieši problém prasknutého múru, ktorý sa 
zvažuje na pozemok kupujúceho. Okrem úhrady kúpnej ceny kupujúci na vlastné náklady 
vytvorí v areáli Gymnázia Stará Ľubovňa asfaltovú parkovaciu plochu o rovnakej výmere ako 
je plocha predávaného pozemku, t.j. 68 m2. 

 
 

D. d o p o r u č u j e     
 

 navrhnúť žiadateľovi  NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO, 17. novembra 539/4, 064 01 Stará 
Ľubovňa prenájom pozemku za týchto podmienok: 

 
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na náš pozemok na dobu 10 rokov za cenu 600 €/rok                     

(6 parkovacích miest (t.j. 100 €/rok/auto, 8 €/mesiac/auto) – nutná korekcia geometrického plánu 
2. súhlas s výstavbou parkoviska  
3. stavebné náklady na zriadenie parkoviska na ťarchu nájomcu   
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4. zriadenie vecného bremena práva prístupu a prechodu cez pozemok vo vlastníctve suseda – Naše 
finančné družstvo 

5. po ukončení nájomného vzťahu uvedenie pozemku do pôvodného stavu 
6. riaditeľka gymnázia zabezpečí  vo vlastnej réžii dispozíciu rozšírenia parkoviska vo vlastnom 

areáli a jeho realizáciu na vlastné náklady. 
 
 
V Prešove dňa 11.06. 2018 
 
 
Za správnosť: 
  
 
 
______________________                                            ______________________________________            
    Ing. Vladimír Grešš                                                                     MUDr. Patrik Miha ľ                     
       sekretár komisie                                                     predseda Komisie správy majetku pri ZPSK 
 
 
Zapísal:                                                                         Za overovateľov: 
 
 
 
__________________________                                         __________________________________ 
         Ing. Juraj Kormoš                                                                    Ing. Jozef Kmec, PhD. 
   oddelenie správy majetku                                                                        člen komisie 
            a GIS 
 
 
           __________________________________ 
                    Mgr. Štefan Žid 
                                                                                                                      člen komisie 
 


